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POLIGRAF

K POUI-$BUXÍRRPR@IJ
/ldén utoljára(?)l

Esorok rneg|e|enésoig remétem mindenki k.ellően kipihente magÉt, és te|ies lendr.l|ette| az év végi megpro-
bá|tatásokra koncentrál. He|yére i|lesztette a kel|emesike||emet|en élményeket. En csak egy pillanatnyi |ctót
kérek a visszaem|ékezésre, hogy ne merüljön feledésbe azoknak a neve, akiknek köszönhetően ez a két
nap - talán - em|ékezetes marad.

E|sősorban azoknak a diákoknak szeretnék köszönetet mondaní, akiket osztályuk delegá|t, és ebédszüne-
te|ket, dé|utánjaikat és egyéb szabadidejüket nem sa1ná|va dolgoztak a |4$'e1Q91 ryért
ésgondné|kuína tad1anakado |gokk ö zo s t e r ve i nk s ze r i n t . ok : ' im

IendÜletesen

Bőte Mariann (Káosz),
BucsaiAndrás (W),
Harsányi Rita (Zártosztá|y),
KánaZsuzsa(MP),
Pancsovai Petra (FH) és
Pintér István (Ügyosztá|y).

Ve|ük egy időben szeretném megköszönni azok
a fe|nőtt iskolapo|gároknak a munkáját, akik
az imént említett hat diákkaI együtt dolgoztak.

Czibor Erzsinek,
Cstjrke Ibo|yának,
Jimmynek (aki Ibolya betegsége miatt

önÍe|áldozóan ugrott be|) és
JakabJuditnak.

Rajtuk kívü|egyes részterü|eteken né|kuIozhetetlen segítségítséget nyQjtottak még:
Alternatív nap.. Boros András, Cseh Andrea, Csicsi, Horn Gábor, Krausz Kati, Mo|nár Lajos,

PertIGábor.
Fogadás: (azabcsorrendet felrúgva) Mama és a titkárság dolgozói, továbbá az ételkészítő brigád:

Koczka Kriszta, Kondor Amrita, Nagy Judit (FH), Harsányi Rita, Tihanyi Móni, Várkonyi Niki
(áártosztáty), Leszák Metinda, Matos Andrea, Schind|er Réka és Szép Anita (MP), va|amint Horn
Gábor és Récsán Gábor mint szóttokok.
A íogadás egyik Íénypontja vo|t a GraÍiti szakkör á|ta| készített szu|inapi ajándék, isko|ánk Bábe| tornya,
melynek készítői. Ba!ázs Péter, Lakos Dani, Németh (Giliszta) Attila, Schneider Péter, SzokolaiJó-
zsef, va|amint a két mester: Jakab Judit és Gasner János.

SzÍnházi este: a Másik színház tagjai: Bőte Mariann, Csíkvölgyi Barbi, Kána Zsuzsa, Kozári
István, LazányiKriszta, Mik|ósAncsa, Németh(Giliszta) Attila, Simon Bá|int és Srankó Balu.

Sportversenyek: a két megtestesü|t testkultúra: Molnár Lajos és Szabó László.
Záróbuli: a Pácolt Hering együttes (Recsi-Bucsi és társaik), a PoliPhone képvise|etében: MSE (azaz

Gutyás Emese) és a Zoog.Shaw (azaz Steve és Nagy Áros;, va|amint a Három nővér zenekar (azaz Rozs
Gerge|y /Döme/ és társai).
Nem fe|edékenység a részemrő|, hogy Csoncsit nem em|ítettem eddig' Úgy is mondhatnám: ez a műsor nem
jött volna létre, ha nincs Csoncsi.

És persze szukség Volt Rátok, va|amennyiotokre, hogy a programoknak é|etet adjatok. Nektek is
köszönöm.
Remélem végigolvastátok ezt a - szerencsére nem túl rövid - névsort. Szerettem vo|na, ha látjátok, mennyi
ember munkája szükséges ahhoz, hogy két nap programja osszeá||jon és megva|ósuljon.
Megérdemlik mindnyájunk koszÖnetét!

Soha rosszabb szÜ|inapot! Bo|dog harmadik - és még vagy száz - évet kívánok magunknakl
Pest, 1993 május 19.

Tibor

Köszi Tibor a Íőszervezést|
a szerK.
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Kg" É.?tstK zgnoiru<
A péntek dé|elótti . Vándornrajonr.kupáért l.olyó . vctilkerlő igctr jó l|ál|glllatbalI tc|t' A ki]löIlböZó csoportok azon<rs és eltéró feladatokat e8'yaránt

kaptak'melyekbemutatására - a felkósziilési itlcí trtálI - i17- cg{sz. isko|a jcIel)|éióberl ke rtilt sor.

Minden csapatnak be kellett mutatkoznja, amihez bárnriIyen eszkiizt.

módszert felhasználhattak. Az ötödévesek a csasztuska rnilÍ,aját vá-

lasaották' és egy népdal dallamára a követkeZó stróíákat ónekeltí'k e|;

Első kettő évfolyam,
Mi pedig egy tanfolyam.

Biztosítás, ötödév
Szereti ajőzenét,

Kár ty ázni is szere tii nk,
Néha szerepelgetürrk.

Tornaóra lallaIa.
Vezényel Szabó Laca.

Pénzügyek és számítás,
oktatta Kovács Tamás.
Külsős tanár tartotta

Biztosítás órara.
Aludtunk mi nagyokat

Vagr szenvedtünk oly sokat.
Lent az informatika

Padlószőnyeg, hűs szoba.
Angol német tanítás

Tanároknak csa|óclás'
Marke ting és könyr,,vitel

Heti egyszer telik cl.
Ujságunk a Poligrál ' '
Borsó az ellenfirkász.

A mi Csoncsink szerkeszti,
Videót is kczeli.

Viselkedés kimaradt,
Böbe már rrem taníttrat'
Müz,l ia mifőnökÍink:

Horn Gábor, rrem ismcriirrk!
Molnár Lajos nagy' crős.
Tibor meg a könyvtár hős.

Poli, Poli szeretiink,
Hiányozni fogsz nekiink.

A JP rapben f ogalmazta meg é|etrajzÁt:

'91-ben harminc gyerek
Szépek, okosak és jó fejek
J-bő| a P-be és rnost J-ből a J-be
|de járnak már két éve
Most 28-an élik át
A PoLI második szuIetésnapját
Tavaly a Versenyt már megnyertük
Es ezt kéne idén is megtennünk
Vizsgáztal minket a tanári kar
Megbuktathat hogyha akar
Vizsgák, bukták, érettségi
Ezen kell majd megfelelni

Üovöz|ünt< mindenklt bármiis lesz
A JP osztá|ybi|a Funky Fresh|

A V\i is alir1lvetőerr zr rap kcl|óktárírra alapozot(, melyet olykor-olykor

líriri:trr csengó betétekke| szakított meg:

AvéVé jó'
AYéYész.ép,

AvéVé mindig elsőnek lép,
Itt vannak a jók,

Az okosok, a szépek,
Azőrán televannak

Mindigaszékek.
A tanárra figyelünk,

Avizsgán megfelelünk'
sAB fuAuqA-D A RAJqJá''r{'

VerGáb a termit,
Adrienn(e) a nyelvit

oktatják
(-NÁK).

'; MolnárLajos örömére
'. S órája minőségére

SEM
Vagyrunk tekintettel.

Néha kicsit ideges,
A szeme meg véreres

Informejsön órán
Geoír

N'{
Azosztáiy.

Komcsin beszélni
Tanulunkmeg írni'

Matekon - de nagyon -

Bambulunk, mint atom.
Ez- az- oszt.á|y katasztrófa,

Itt ér véget ez a strófa.
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A másodikosok - hogy még az ünnepet is kil}asználjíik a kisórcttsógire virió l<ósztilésre - egy-eBy kötelező tlránrát tártak elénk (meglehetősen sajátos

feldolgozásokban).Ime ezek közül Szo1lboklósz- ttitir'éttek z.írrtosztítlyosított váitozirta:

Iokaszté megvált Laiosztól,
De nem volt ott se válóper, se vita'
Mert oidipusz, a derék fiú kinyírta
Afatert, mint a bika,
Kinek orrából folyt a fika.
oidipusz oly kanos volt, hogy elvette az anyját,
Aki csinált neki végül kót fiút és két lárryt'
oidipusa mint fock Eweing nagyon rosszul döntött,
Mikor két fiára egy trónt öntött.
Atrón súlya megölte őket,
Vagyis ők ölték meg egymást..'
Antigonékiborult' mint a teii bili,
Mert az egyik testvért nem engedték eltemetrri.
Antigoné nekiment a törvényrrek,
Mintvaka falnak.
A szegény lány észrevette az" őr t,

Es ijcdtében kitépte fejóből a szőrt.
Kreorr sittre vágra a kopaszt,
Es a<,lott a szájába egy... répát'
Alrtigorré lorkában megakadt a falat,
És a szcrivedéstől lekaparta a falat.
Haimon kiakadt' milrt Antigoné állkapcsa,
Anri szárnunkra egyáltalán nem furcsa'
Mikor Euridikó megtudta, hogy fia

alulról szagolja az ibolyát,
írgy döntött, hogy követi a l'iát.
Kreon ezek után teljesen letört'
Móg a nyaka is kitört '

Errrryi volt a nresc mára'
Zírru l  C i l i rnókatára.

A Vándormajom-díj idei győztese
a W osztálY. T*.

Gratu|álunk!
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)AASI i( Mi\Sl i(Ei(
Most meg nem szabadna mondanom sernnrit.

Szégyen: az e|ső egyf elvon ásosról lerrr arad l an r'

Történt, hogy egyik diákom szülője kcdvescrr ós igiizáIr órdeklőclölt, mit is tegyünk, hogy ne |egyen az afránya
bukás.Beszéltünk, beszéltürrk (fontos i igy'rőls tán jól is. dc ncnr jókor, mert közben a,z.e|őadás elkezdődött), s így
lemaradtunk az első harmadáról. Tibor szúrós szen}e, jaj! (Igaza volt' A mama is' én is bűnbántunk. De ez már igy
marad.) Aztán viszont résen voltuuk: Dorli megy. Ez az csct rnost a szájjártatás üriigye.

Nem hamisan örvendezni, nem is kritikát fabrikálni, csak örülrri akarok. Beérni ennyivel, remélni, figyelni a jövő
napjait, drukkolni.

Mert Tiborék a jövőnek dolgozrrak, errrrek alapjait azotrbart a nrábatr kcll nregvetni. És jól építkemek.
Mindenféle kritika helyett csak hárorn dologról lrát.

Örüttem annak, hogy a februári bcmtttatkclzÍtskor hirlvítrr},abbnak, crőtlenebbrrek tÍjnők most másik oldalukat
mutatták. Talán csak az akkor választott riorrológok rnaradtak itiegetrek rrekik? Bizonyosabb,hogy az azőta eMégzett
munkának az eredménye iS megmutatk o7.ot,L L| nrostutti estórr.

Yolt az előadásnak egy szakasza, arrtikor a jírtszók rrórncl;.ikc el.elmosolyodott, bár szercpe szerint nem kellett
volna. Ez hiba, persze. De csak az? Ezz'el a rorrtással SZáItron)ra rricgőriztek valamit a játékosságból, természetesen
nemcsak ezzel, de itt tán tetten órhetőbbclr, közvctlerrcbbiil' Sok dcllog vár móg rájuk a következőkben, ezek kózt az
egyik az, hogy a vállalt (ha ez a válialás!) szírl1lacli i l lírziókcltóst rncgtartsák, s czcn belül maradjorr meg a játék öröme.

Volt aztán egy morrdat, ami rtagy,orr lteliczcrt irkart Giliszta szájára jönni: ,,Nem vá]ok.,, Mondta a szöveget,
mondta, aztán egyszer csak nem morrdta, rncrt rnegakaclt. Lctt ott akkor egy kis csönd, s hát minrlenki sejthette ennek
okát. Ezt a csiindet pedig Tibor szava tör.te Íncg; al cls<j sorból harrgosan bemondta a szükséges mondatot. És ment
minden rendesen tovább. En ekkor nagyon S7erctten} őket, nrirrdkettejÍiket' olyarr ölelőscn. (Ez volt az ellágyulás sora.)
Yigyá'zz: nem sajnáltam| Azt érez'tem, irogy clbllerr a csa1latllatt soha scrn marad senki egyedül. Lehet, hogy a szereplő
maga van a színpadon, de nincs egycdiil. Vig;'1tzrlak cgYrrlÍtsra' Most rryo|cr,an percig előttünk óvta egyik a másikát
Másikát!) - mellékfeladatként. Mert egvecli i l rtcrtt tttcg'l . A szírrj1rtszírs rneg í'őleg ncnt. Fontos volt nekem ez a jelenet,
mert arról is szólt, hogY nem hazudtak, lrclg.Y r'írl l ir lt i ik cg1' sz-itrlítciót, hogy nern kígyózó testtel sunrákoltak, banem
hanyag eleganciával őszintók vo| tak.

Ez meg itt a vége lenne a dologrrak (nrost ópp írírs). Lchettre nrég tudálékosabbarr meg butábban fecsegni arról,
hogy miféle hibák voltak az előadásbart, ós hosszasabt,larr lclre trre sr;rakoztatrri még az örömre okot adó pillanatokat
(60-80 ember előtt bátran szcrcpelrrck; lrosszusatt szövegekct nr<rrtdarrak; értik' alnit mondanak; színházrőI
gondotkodnak stb.). Nekem azonban az a Í.otttos, htl3v politechrrikumi cmbere k - DÁKOK! - egy csoportja létrehozott
valami értékeset.

Úgyhogy: Isten éltesse a Színjátszókatl

-béel-
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Beszáruolő a YE - beszámolőrőI

1993. május l7-én megtartottuk az első magyarországi Young Enterprise vállalatok első ma-
gyarországi nyilvános zárőbeszámolóját. Az estre számtalan látogató órkezett . az angliai
Young Enterprise National office igazgatójao Peter westgartlr' a program létrelrozásában se-
gítséget nyújtó John Sankey, a Yourrg Enterplise szlovákiai megvalósításával megbízott
Darina Kovacikovao budapesti középiskolák ex*ékt8an.tall.áIai és aút3ui, a Munkaüg}'i il{i-

}ilil:il'::;*-Ti{;T#''#:tfJ;I-'1ogató 
e.d5 képviselői, rranínr..t'*".áe1,1.dÉ, néhány sztilő,

M_égis: l;4wy ]ehetett volna .ti,..,..ttÍ'fi.''b,.s,tilő, 
rok.9'..1l,.,..r.spletáJ,.,)irk megvették a részvényeket.

IIiszey e$Lz est a részvényes,k..iijtt,,atatás.át,ls'.,"i)tilgáIja. Biztos itt is lettek volna, Ila a YE
v(I]a!ata.{ u4,., nem még.,g.;:.i.P'.oJitethiiiuntban rlobják i szenlőtkosát.ba, szőrják szanaszét az
eleTáns .;es arisi papíriá...,iyomtatott elcgíns (és 

-drága) 
neghÍvőt, melyet isak haza kellett

volna v11lni, eI kellett voln8:ju.t'ta.t.ftll,ti,tg*,i1itft,..i.i2i*.i.É*. 
-lgy;6!.g..{l1;:7$3gvény.eeakneh:i- 

szü]őknek,
barátokiaak. ismerős,o,"n. .'..., . 

''.'
, 

',,:: '::i 
;...,''

EsIehetatt volna ity még tijbb,..elsős diák, akik nlegtanuJhatták..volna, -it t"g,.*,ck és mils,en
hibát,e.kő,es,e,ek eI j:avű.e. 

..l,i..i' 
''i.......ii....i:''.'' ..n.'. 

-. .--" . 

...:
A zsűri  - Szirmai Péter, a I( özg.rztt. .ságtur l . ,mán.yi . .Egyc.. , ,o ' f f ináI la lkozási j j .ku. ' .ó".oportjá-

i1\ 1izetajJ;. Merényi Zsuzsa,." nt}...i,'n.í;K$fg",jil;i.-b]Hilia"'"'" uo' gazdász-tarrára í:s
Jóri.János, a P..n.liteclrrrikum gazdasági''.,uezctőjc - előzeteserr rnegkapta a vállalatok írásbeli jc-
lentését, mely rés6.'9 volt a megtnórett.lé.,,'"[. Ugylrrrcsak ,ósit, volt a J".."'y,'"r. - í";.*
Enterprise vál|aIatok. l . .é-ves tevékerrysógót szerrr|ó l tetrt i  l r ivatott k ií l lítás is.::
I|Iilyen kár, hogy az írási,éIi"j'.e'Icntést ,alanlc.'anyirn kősvc, jóval o ,,,g3,d,,t határidő után ad.
tátok csak Ie; milyen kár, hog,...s,tj.k,....,,h'fi,soZ,..'i.!...!,1i.'Wal hiányzott a pénzttgyi elszámo]ás - aninek
'bemutatásával szintűgy e]késtetek ,ogy ,iÁi,i,,.ah,*ttok; is.^ilii, kaii.hogy a learlott írásbeli
jelentések nagy része hiányos, nlonclhatni, fctii]ew.vo}t, és ia,a ,*, o,, tartalmazta, amit - a
YE váIla]atok Íelszánlolása c. fiizetke szeritlt - tat't'taintitznia kcllett:volna.
U5yancsak nem ájulhatott cl a zsíiri - ísy o,'*gy s"í.,,iÍt.ís nagy tekirrtélyű közönsóg sem - a ki-
állításnak nevezctt szegényes dekorációt ő|. Mindössz,,hí,,oÁ ,ái],t]at,áilí,o,,u ki-néhány ter-
mékét - de ez kiá]]ításnak, az éves tevékenység Iátványo,..,sa,',,]éjt,tésének alÍgha vo]t nevezhe-
tő. Meg kell mondanom' e fenti előzmőnyek ismeretébe.' igér,csák 

"ggóclt"m; 
a llagy nyilvános-

ság előtti nagy lebőgés, csúfos bukás gzele lrorzolta a leveg?t :lolesailíis így éreztim.
AztÁn elkezdődö tt Youn g Bntcrp ri s e v áll rr| a tp.&'.+s|.vá 1o s 9',9 tlil i b esz ámol ój a.
Látszott, hogy még sosen1 volt Magyat.,,',^fi3o,, YE,;;,;#|,",ánto]ó. Látszotto ho5y nem volt
mihez viszonyulnotok, nem voltak előclök,.h",u voltak rnintírk. igy aztálr az űttörőkűtkeresése
is belejátszott a'.fel1épó1k.1|...i8*y.ar-ál)a , |áwjl,a|í,z-okoztir nyeglcságólle, olykor idétlenkedésébe
(bocs). 

.,,:,.r, ': '-" 

11 ii: i:::i:: : ? :::::i r '

o .'"": 
.|.."..FG{ 

t<fa1e. Látszott, ltogy az lrGH lcgtölrll tagja inkább a tettek, mint a szavak
etrr'böfer 7vért halllratturrk a terrnókekről - az IrGFI főkérrt a ftilbevaló-piacorr ért e|
sikereket.o a reklámtő!, az elaclírsról, a pénzügyekről - a vállalat sikerei ellcnére 3.t00 l..t-ot
veszített -o és éIményeikről is; Rékírrlak lcgirrkírbb a tűvel-cérrrával kizdő, de lelkcser-r \,a.r(}_
gató fiúk tetszettek legjobban. Legrragyoll|l csalóclásuk: az értetlerr és barátságtalan trelvárosi
butikosok.
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A Poly-Com frontembereo Nngy Ákos igazi slrorv-t adott. Színes és vidám történeteket hall-
hattunk meg nem valósított és megvalósítlratatlan ötletekről; iskolarádió-műsorszórásról,
sportpályaépítésről és a PCOlK tipusú kaputclefonról. (Ez utóbbit . az esztétikai környezetvé-
dők tiltakozása e|Ienéte - az alkotók be is tnutatták. sőt, a szürretberr árverésen túl is adtak az
egyetlen előállított darabon.) A Poly-Com 11.100 Ft-os alaptőkéjéből ugyan e fenti gigantikus
üzletek eredmónyeként csakk 466,20 maradt, a cég egyetlerr ktilső részvényese 66,2 %o-as osz.

gyártási eljárásárrak. Pettx.:clr-rrondja a ltibákat - pl. rrrirrősógi pr'olrlórnák adócltak az első szé-
riánáI, de a LAP-PACI( csere$átinlre.iír1 yá||irlt..lribás terrnékeire.* és $sszegző benyomásukat:
érdemes volt! Végiil köszörretet rrroIrtl ,r 

"iillalat 
lelkós..lt{]}..{1csádóinák: Dierres Tibornak és

Solymosy Attilának. .|.i..i''... 
.'.

Aki ezt nem látta' bán|ratja. i lycn cgy szó|lr. l i  l lcszárl l .oló .

Némi szünet utátr az Adekvát folytatta a Sort. A sc,k 
.üq.opást 

. ta$ok kiszállásáto igazgatók le-
mondását - megélt csapat zilált állapotá|roz kópest egósle.u összeszedett, örrkritikátóI és öniró-
niátől sem mentes beszámolót tartott, clsősorlran Stcv'.ii.'.uv'ezíliy|etével. I(öze1 7000 forintos
veszteségük legfőbb oka: a póIófestós ugyal1 jó ötlet, csak ro.ssr.:üzlet. Másik tanulság: tanácsa-
dók nélkiil nag.yoll neh6z.

A $TEx-$ Rt-t két elegárrs úriernJler képvigplte.:.'.Do.rá ke]Iett'.clölllrennünk, hogy az elegancia
nem minden; a kti]csín és a lrelbecs lnost kti|on]lozik. Irarkas Zsolt üzletemberlrez méltatlan
hangvételben élcelőrlött aprogr.rtnolln tírrsairr és válla|kozása erecltnórryeirr. Az est negatív csír-
csa volt, mikor - rernél'ern'...cs*k...7g,yaráI;qn - hclrerószve közö|te, ltogy ők bizorry megették azt
a csokoládét, amit a..üállalat tőkéjí.l)&...üásirroltak. A várllalat ó500 ftlritrtot vesztett ós herdált
el. (Kedvs $TEX'$-ek! Csak zárőjeI|len közlörn, lrogy ekóppel1 a nagybetűs é1etben is lelret
qgys..s,$'t €kszestiök letrni, csak óppctr kr:llernetlclr, lra ez kirlerül. Ez mirrimum .'hűtlcn kezelós'',
há durvábban akarok fogalmazlli, lopás; neln bizttls, hcrgy illő rajta lrehcrészni...) A rossz
harrgulatot csak rrémileg oldotta Szabó Nenrecsek kcrrrekt és higgadt számszeríi beszámolója'

A PB Rt. korrekt beszámolót aclott' Itt megirrt gazdagabbak lettürrk e5y csalód"ással: kiderült,
hogy a könyvkereskedés sem jó üzlet. Az clső vásárotr elért sikerek ós pénzjutalom ellenére is



PoLlGRÁF

Yeszteséget - igaz, csak 1800 forintllyit - körryveihetett el u, E, körryvelője, NóMetlt(ál) Petr.
Kár, hogy a fiúk megelégedtek a novemberi sikerrcl, több volt berrrrük.

Abeszámolók sorát az Altcrmix zírta. r\ sok sikert lírtott csapat most kevésbé volt felkészült'
a lányok összmunka lrelyett most csak egyéni beszámolókat tartottak; mindenki fáradtabb és
lámpalázasabb volt a szokottnál (egyóbk értt az est lárnpal őz-diját én lroltversenyben Dalmá-
nak és az FGH-s Fabu Adrienrrek adnárn); mindettől kissé szétszórtnak tűnt az A]termix.amú5y 

tartalmas és a vállalat életének majd mind'en részletére, sikerére és kudarcára. hazai
és svédországi tapasztalataira kiterjedő beszámolója.

A Zsűri tette dolgát, és értékelt. ime, az eredméll5i..;'.....i.'.'.;'..'........'''..'..'...:i::::::i:;:;:ii1....

Irásbelt Jetentés
rEx 90 iqnt

.l.: s.tállítas
'..1i1...1::tá* so w"t

Szóbelt
beszámolT
....T|$!'f0.í+ilit..

Ossae.seti't"''
''.........i.iiiai...iób po"t

A
pontversenybe
beszámí|andó

í.1ar'.$n /'l

I táAP-PACK ' 6 C 60 r37 69
2 . AI]TERMIX , , , ,{3 22 45 1 1 0 55
3. POLY-COM 65 a 39 l07 ő4
4. FGH t 2 1 8 24 54 27
c . PB RT i:ji:r 26. 0 - 2", -R'r 27
6. ADEI(VAT o l 3 24 37
7 . Q-ART 4 o 1 5 t9 t o
8 . $'rEx-$ 0 9 L4 '7

Tulajdonképpen nem volt rossz. Talajdonképpita...:akát. azt is mn:i*dhatnám, hogy jó volt, Csak
tudom - tudj.uk, tudjátok - h,$y csak'.egy *;isiiii.*Eite,, u,,ÁÁ,,c#ffiad,atak, tigy1őznt;tök a fá-
.:d-,'.is:,:1 h.étr-snm-bőségét, és saíkaI jobb is ]eJletett voJna. Meg,,e'Íkesztettebb, átgon-
doltabb,Iá*ánybsabb, komolyabb; otyis,,i, nlint a Lap-Packé volt. :;i.i..
v,égíi] is sikerüIt, és slohese lássunk rosszallbat\ '....

Pertl Gábor

PS.: KÍilön köszönet azoknak a tatrácsaclókno;I..,' 
"r.ir. ""* 

t'ogyt;k cserben vállalataikat!
Köszönet nektek, 

lienes libor (Lap-Pack), Jclcs É.1a (PB), Ko.inp Lársz]rő (Stex-$), Kovács
Gábor (Altermix), Mlprarik Bde Miklós (Altermix), Rgzs Gergcly..;báme (PB), Solymosy Attila
(Lap-Pack), Srankó István (PB), Szokol Erzsóbct (pcn.l. 

..':.
{ii..:,:,:,,,. 

,,,i'i"',,,,,,,,,, 
,iii'''Az első. mFy-al9 r sza,gi Young Enterprise-ét legjobb vál lalata''

c ímért kiírt pon tversexy.. hivatalo' s. v.epe redmé n ye

.''''.'|::::j:::j::::::::i::i:|::ji:|::':'.'......''1".Yíi*il..' ..:.. 2. váyár

,,,,,,, (max.90) (max.90)
beszámoló osszesen
(max.90)

....:::i

,r..r:::l:::::i 
'

' . . . . '...... i]::-:']:::;:l:]i i.r 
. -

t'  t -

,
L .

2
J .

LAP.PACK
ÁLTERMIx
FGTI

ADEKVÁT
PB RT
POLY.COM
$rEx-$
Q-ART

4-5.
A <

6.-|

8.

218
208
166

135
t J )
1.07
&
6A

69
55
27

19
27
54

10

84
1n

56
+J

U

0
0

76
69
69

60
65
53
57
50
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Záróbeszédek a zárőbeszámolón

Peter Westgarth (az angliai Y,oung Enterpríse Natíonal office rigyvezető igazgató|a,

a íoung Enterpríse Europe elnöke):

Kedves barátaÍm! dolog amít ma este hallottam, az volt, hogy
elvesztettétek a pénzt, vagy akár meg is ettétd<
ázol{áf...a....t.er:.g1fkeket, amík a részvényesek rátok
bízott pénzét képVi3tl*á|*....'..'fz nagyon súlyos
vétség aminek. ne.u.l"'.volná. izabad - sem Ang-
l iába'n''.,.sent.,..Mágyarors zágon - soha ti'bbé elő-
foÍdülnía.

hozták a Közgazdasági Politechpikv.m..oJl',::::l:::i:i:::::::::.:.::::i::i:ii;i::;::

A két éve szőtt álomnak u..|roung Enterprise
programi.is része volt. És ez Ís siktr"sen rnegva|ó-
sult, bizortyítja ezt a mai este. ri bizonfitottátok.
ri míndannyían nagyon jók voltatoli;: '..]
Nagy.Britanniában mÍnden évbelr 30'CI00 u|yon|
diák varu u\i .é-{"t Vesz a \.oung Enterprise rnoz-
galomban. Es mái...g9 éve csíná|ják, rnégís a díá-
koknak mindannlu[nak ugyanazok a problárná-
ík, amÍket ti most elmondtatok. A lnotívát:.Íó
problémája' a csapatmunka probtétnája, a részt::::
vevők és a vállalkozás problérná;a, őrű.lf.ténnék-....
elképzeléseJ<, amelyek sohasem fo gnak rnűködnÍ,
megvalósulní. rechníkailag zavaros tennékek,
amíket soha nem akarnának a japánok rnaguk-
nak. De míndenkinek nagyon jó idrjt<iltés ez,
hogy egyűtt dolgoznak, élvezik az egyűtt töltött
időt.

Egy \,oung Enterpríse vállalat életében neill aZ a
Iegfontombb hog/ a uállakozás anyagí síker le-
gyen, A legfontoNbb az, hogy ntíntlenkí tanu!='.'..
ion abbóIa munkából, atnÍt végeztek, ...i..
De fordítsuk komolyra a szót. Az őnrnagábán
nagyon nagy felelős.seget:.::..:.:.':jg'|Pn|, '}'bey
részvényeket bocsátlráttok ki, és á 

...i8Vendő

részvényesek megrtetzik ezeket, rátok bízzák a
Pénzűket;.....,A,......i{óicsöntÍs bizalorn egy fejlődő
piacgazdaságban nagyon fontos dolog;
számotokra is fontos kell legyen. Az egyet|err
1llűzióvesztő, az egyetlen igazán kiábrándító

Van egy pőr jő hírem, és rossz hírem. A jó hír
az, Itogy az ÍskolaÍ végzefrség a minősítés meg.

i::$z€i?i*el:::|'ttiYn|ii..föntÜ5:i:i:::ii:b]il.t*.i1ldz:i::.a:i:fo'itos. A rossz
lrír: a lépéstartás a tudással, a szakismeretekkel.
valarnÍféIe rninősítésse| - ez a .:hagyon fontos'
...Í\4ert akí lernaradi.. elveszti a rrtunka|ehetőségét.
Ameríkában.példáql eqy techhíkusnak csak hétAmeríkában pi}d;u! egy techhíkusnak csak hét
éVlg ervanyq;riffiegszenett tüdása, addíg tud lé-
pést tartani. .ffiütán Vagy...:o|| kell hagynia a
lnunka}relyét, vagy új rninősítést, szakmaÍ képe-
sÍtést szereznie, Azt kell megtanulnotok hogyan
Ía n u l ha ttok Íol ya nta tosa i.

Nagyon jól éreztem nrágam ma este, miközben
. benneteket néztetök él. ha|lgattalak. Még akkor.]ts. 

hogyliá...rlem.érteftJrn ,,,Jg u n|.t.,*, akkor is
rnegértettern az arríiÍfejezéseíteket, gesztusaito-
kat..,|.llátszott az izgalo|Tl, aZ íjedtség a zavar raj.
1u1e[,,:.r,,, hogy sierepelnetek kell ezen a
Prese ntiil Í o n Ev-epi p g. en, h o gy bemutatót, beszá-
molót kell. tarta.notok; ez a Zavar míndenképpen
nemzetközi..... üolt. Ktiszőnöm, hogy ezt
megtettétek *el.tink.

.!'4p prég Íó }iírern. ri nagyon kiilönleges embe.
rek vá$ytók, akik privelegizált (kÍtiintetett) hely.
zetben vannak' Nagyon fontos tÍil<otok van, Vé-
gÍgcsináltátok már a Young EnterprÍse.tt A te-
remben tilők az egyedűlÍek' akik ma Magyaror-
szágon isrnerík ezt a tÍtkot. Megtarthatnánk a tít-
kot magunknak is, de azt hiszem, hogy el kell ezt
terjeszteni. Biztos vagyok benne, hogy a ktÍved<e-
ző generáció, aki kÍkerűl a Politechnikumból, ké-
szen áll ara, hogy bÍztosítsa a helyét az Úzletí vÍ-
lásban, az Üzleti életben. rí vagytok azok az em.
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berek, akik vállalkozásokat fogtok vezetnÍ aZ or.
szágotokban,3'emélem, hogy a jovőben mját
magatol< ís, és kőzősségetek Ís hasznát fogja láhi

mÍndazoknak a tapasztalatoknak, amiket
szereztetek a Young Enterpise programban!

Ktiszőnöm!

Szirmai Péter, aZsfr,'i elnöke (a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Kisvállalkozás-kutató
csoportjának vezetője' a VOSZ társeinöke):

Ilyenkor kötelességszerűen azt

...::.:::::i:::::.:i.;.i........

nalt' SenKlnex ÍIeÍhil eszébe lépegető egér,
hogy a zsűri mit tudom falra vagy akármi,

ami egy ne aZ innen ötven méteres
n is megtalálható trafikok, butikok kí-

nálatától. Talán még azt rnondanám, hogy ami-
kor a mozgó a büfében - ha jól értettem - ráöm-
lött a szörp a trikóra, és akkor rátértek a trikó-

ötlet.
ft:i.i:ai1:legkre atívab b

r!.

Végül a harmadik, amjt nagyonj.hiányoltam, az
lesz. :..ünázaÍ'. A z e rrtb'é i.ekkel s zem be.n t. a|ázat u tál at os

, :1 ,  j i .

Egy pár kornoly szót is engedjetek rrre.g. Háronii
olyan dolog.:volt, alnit én végiil i., vi.i..tt,],og1',,,,.|,
hiónyoltam obWJ, ahogyan az e!őadástjkban ct
munka tükröződöta Vigyó1at, lehet, hogj|lgz ,,z
előadós hibója, lehht1, hogy valalrcl ott volt tt

i.zaÍ'. Az etrtb.étEkkel szembejri a|ázat utálatos
::rorrda dő)ogo..É.h a tárgyakka|, az anyaggal
ih] ben i a I*íe*Wl' j.:be szé le(*.:. fu 69 y a d ol g okn ak
kük van, hö$y.égy olyan:iikis vacak' mint egy

mappa' rengeteg apró doltigban ellenáll annak.
hogy én őt megmunkáljqrn. El kell vinni meg-
hajtani, fölpuposodik, y.etemedik, reped, sza-
kad. Ha ezt egy picit nnegtanultátok, - az előa-
haJtanl, ftipuposodik, y'etemedik, reped, sza-
kad. Ha ezt egy picit nnegtanultátok, - az előa-
dások számofitr4..,Í1€ÍÍt..ezt mutattiák - akkor a
Youn!....,En1.9;pri.ie haálrnas dolgot tesz. A ma-
$yar vállalkózók nagyon jelentős hányada ezengJaar vallatKozoK nagyon Jelentfs nanyada ezen
bütik e]. A közhelyi:,úgy mondja, hogy az ördög
a réitzletekben vaffi.ez az iskola, amely nem is-
nreti a.szervezet-s;zerű a|ázatot, - és ezjó -, saj-
nos nerh:.tanítja rneg a hallgatókat arra, hogy fe-

előadós hibája, lehht" lrcgy vcllalrcl ott
űz

fuíttérben, de szómom.f6,.yglalrcgy nta itt nbnt
derült ki. Ez a három t<ulcskátcgória a követke.i'.'
ző: az egyik a kooperáció. Nern déTü1t.lcir..ho.gy*':
például ezek az ifjú vállalkozások egymással
valaha is találkoztak volna az iskolában, hogy
egymás számára beszállítói kapcsolatokat iétre-
hoztak volna; volt, aki büszkén vagy panasz-
kodva elmondta, hogy végigjá'rta a várost, lehet
hogy előbb az iskoiát kellett volna - pontosab-
ban a ttibbi vállalkozást -, hiszen a gazdasági
élet úgy épül fel, hogy a vállalatok egymás szá-
mára jelentenek piacot.

A másik ilyen fogalom, amit nagyon furcs6i'...'
hogy hiányoltam, mert végül is a jelenlévókbé'n
egészen biztosan ez a |eggazdagabb, . aztiilis
mondhatnám, hogy inn'en.[őJ...k..e...,?.q Ve rnár c5ak
felejteni fogtok - tehst'.éz a máiik.....f.ilga{trm a
kreativitás. Elnézéstiiliérek az ifiri r,állalk ozók-
ó', o".,.l}-tsy.1.8g'..'sö1i- szokványo' otl.t"t hallot-
ttl'fit.:'..1\ilég az a társasőtg is, aki kétségtelenül na-
gyon impozáns beszámolót tartott - a Lap-Pack
. azt mondanám, hogy egy közhelyszer:ű, sőt
valószínűleg hozott ötletből csinálta' arrrit csi.

egyszerűen csak oda legyen kenve, ezÍ. azért a
kiál1ításból ítélve néhányan megtanultátok, né-
hányan nem.

A következő, amit nagyon hiányoltam, - és va.
iószírríí, hogy ez a program szervi hibája, amit
jör,őre ki kell javítani, - eZ az üzleti tervezés
majdrrem teljes hiónya. Ennek a legmulatságo-
sabb váitozata aZ volt, amikor a tarisznyások
bevallották, hogy még azt is elfelejtették me.c-

gyeimeze{{nek *'ell lenni, hogy ha az ember dol-
gozlk,6-kor fel kell kelni; hogy ilyenkor meg-
engedhetetlei{i hogy januártól májusig nem lesz
egyetlen jó öt.Íetünk. Azt, hogy a dolgokat megfetünk. Azt, hogy a dolgokat meg

i' hogy az szép is legyen, és ne
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beszélni, hogy nézzen ki a tarisznya. A lényeg I megdolg ozní a piacot, ez néhány előadrísban
az,hogy egyrettenetesen pontos előzetes kalku- | j"t"nt csak meg. A SvédorszilgbőI hazajöttek
lációnak kell lennie minden egyes termékről I mondták' most hagy fordítsam- le egy *a'it
vagy termelési fázisról. Mi az, amit beruháztál, j amerikai mondásralgyártani minden tr.úlye tua,
mekkora hasznot várhatsz tő|e; ez az, amit üzle- | etadni a művészet. ügy gyártani valarnit, hogy
tí tervnek hívunk, és amit ti nem készítettetek, I azt előbb a marketing"' iára.iu ki és dolgozzón
pedig fontos lett volna, kellett volna. A követ- | *.g minket, hogyan és mit gyártsunk 1 

", 
-

kező, ehhez tartoző probléma a marketingnek I igaiifeladat; ezt Éellene a voúng Enterpriseban
meglehetősen elnagyolt közelítése. AZ, hogy I megtanulnotok. Lehet, hogy megtanultátok, de
hogyan tárom fel a piacot, hogyan próbáiom-{......VáláTi.ug'y..Í.tp'.4..9...?..|ütöttátáze|őaáásokon.

''::;i:: 
li. .::rr:::,'] ..:ii:,i:,,,',...

. . _ . * i '  e .  , . i j  -  : :  -  . . : . i  -  , . , . . i i i l '

'....'.'....l......,.....E 0 Y m e g f i g y eJő m g'.$e.g y z és ei o ZsrJ1ie| n ok besZööé h ez1 i i .  . :..::::.i::::l::::i:!ii!

. r:;:i'

To rtsu k ti$2teletben móso k vél em.ónyet, .A .zsÜii
E|nökének véleményét pediiö.....ktiiöhosen' De
ozért vito|kozni |ehet, ezesbtben ke|l is ve|e.

,i; :ii::r::!if:::r::ii:rl:lr:::::::i:l:::::::i;t':;::::r:ri::::i:::::::::i:::r:.:::ir:i::::;::i

E|6ször: ;N em o d ió kvó | |o I otoklközöÍti kooperó.
ción mtxJt, mÚ|ik, mÚ|no o Yogng Enlerprise
vó|lo|o|ok sikere. Bizloson Iehe|neti olvon ötle-
teh okciók oho| vó||o|otok egyÜttmŰködhetnek::.j
vo|omifélei.közös siker, közöJ nyeréség érdet
kében. Ez o.ikooperoció |egegysáerobb-formó ji'..

io, oz e$tszerü.:rn u n ko m eg osztos. 1g11g:::p ersz e
vo|t pé|do, lett is,ÚÍpbb veszekedés, vito 6..,pénz
körÜ|' De ez nem b.u|!l Ho o Young Enter$rise
vo|lo|otok csok egymu*.....*u'uro teremten:é.-
nek piocot, csok egymosnoR.v'Elnónok beszoíi...
|Ítoi, egymós zseb éből h Úz n i k kí. ö'...pro{i,to.t.,..l.|t...
nem ez vo|t o cél. Mosrészt: nehéz Úgy koope-
rolni, hogy o vó||olotokot oz |nformóciós Koz.
pont ól|ondó r,enenyre kényszeríti, hiszen
egymóssol méri össze őket. És oz sem tilok: o
vosórokon o Young Enterprise vó|lo|olok
99ymós kemény konkurrencióivo|toK még ok-
kor is, ho kÜlönböző termékeket órultok. A ve-
v6k pénztórcóio, soinos, vé9es összegeket tor-
lolmozott.
Mosodszor: tón még ió is, hogy nem volt mi

progrom cé|jo oz, hogy megtonu|iotok vezet.
(ge|)ni egy vó|loloto| méghozzo e|eié|ől o vé.
géig. Amibe o kjs ö|le|ek io meqvo|ósítoso is
öéTéfé.r:....Néh é2'..éiö d'nl. vöto mil;'.. .üm i n incs' És
kÜlönben is: ki o fenének ke|l lépegetó egér?
(Lósd még morketing -shotégio.i)

ho rg ósz'vi! | o n t ko n o I bó l o I kotto I egsikereseb b
fÜ|bevo|ó-tto.||ekcioiit. Ez igozón er.ádefi, remek

degyiklol|olat onnyira kreo|ív. igy oz|on mqg.
vo|ósiltrotó ötletek is szÜ|ettek. Tudnii||ik,..ii;:óz
utó b b i vo | | o fe l o d o |. Lgm;..o...s2infán....6]'9.g }eó m -
mersz koputelefon o.....1' be| e|ört |e| kes ióo ioo -
motőreink . te|eÍonbmo|őreink - bicskóio, hi.
qggn,.o.'.bofiyölÜii' ol et' ez b o n yo I u l t- |ec h no íi g i -
o, bonyolul| eszközöK több po|i/Íechnikoi pó-
fizmus szÜkségeltetnek' A Young Enterprise

ötlet. De igoz, oz igoz: ezek nem - nem
eléggé - d ettek ki beszómolótokbó|; oki

esté| |otto, okór cso|ódhotott is.
Ennyit o ZsÚrie|nök védelmében.
Mogunkot is tudnunk kell elodni! De
meg ke|| lonu|ni, és sokon
megtonu|hottótok. Fe| o feiie|!

ezt is
most

A LAP-PACK dossziéio te|i'esen eredeti, ho Úgy
leÍszik, hiónypó|ló, hióbqi:;keresnénk i|yet szok-
Üzletekben, nincs. Megrrunkólóso - ruo1ur;ot
- egyedi, kézimunko, rnínt i|yen, ipormŰvészeti

o szerkesztő munko|órso -
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Kána Zsuzsa, vezérigazgató:
Az első vásarra szőrméből kisállatkákat ós gyöugyből fülbevalókut készítettünk. A szőrmeállatkák ötlete Matos
Anditól, a személyzeti igazgatónktól' a fülbevalóké Schindler Rékától, a titkártól származott. Mindkét termék
egyszerű és kifizetődő volt. Az első vásár cbből következőel sikeresen zárult. A vásár után elvetettük a
szőrmeállatkák gyártását, mivel a tcrntelós túl időigényes volt. A váilalat tagiai ezzel egyetértettek. Viszont
fejlesztési igazgatónk' Takács Nati szerint a Í'iilbevalók gyártását.föj1é5z1eÍ}i.k91lett. Jó lenne több típust grrírtani.
Az új fülbevalókat sárgarézoró1uó|'99"'!"e,..gp

' i : : :

oeár Boglárka, értéké.ítési igazgató: ]i . ..:1:::':'j:.::::|j::: 
r:'':'' '..,,

Mióta értékesílési .iÜazgatókéni do|gozoriil.. 
.egosz1juk 

.a..grurr}<áf..1ársamma}. o végzi többségben a
különböző papírrnunkákat, én pedig a kutatásokai.illr.,S2áládgá|ásokat. A feladatunk az á|talunk gyártolt
termékek árának meghatározása, a városba.n.iáiott árakhoz hasonlítva. Én szemé|y szerint sokmindent
kifogáso|ok és Kritizá|ok, ami nem..lgén imponál a ,.ko||égáknak',, de aztán meggyőzöm őket a hibák
sú|yosságáról, és kénytelenek be|átpi1.lhogy...iigazafn|.ivanl...Elég.lsoksaor...ifor.dul...elő;...ho$/riink*bb csak a
mennyiségre, mihla minőségretörekseenek. ...'.
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Rész|etek a YE vál|a|atok írásbe|i je|entéseiből

AItefmix
A vállulat megalapításakor céljaink azok voltak' hogy
mirrél több prolitot termeljünk, így részvényeseink is
jól járjanak' A másik, hogy tapasztalatokat g3íjtsünk

a késcibbickre, ós a vásárokon..Sikeresen szerepeljünk.
Ezckrrck egy része sikerült es sok érdekes élménnyel
letti ink gazdagabb-1k: :
Mikor megvolt a kézdőtőkqi már csak ki kellett találni '
mit logunk csinálni. Rögtön az év elején elkezdtünk
|oglalkoini a ballagótarisznyákkal. Jártuk az iskolá-
kat, cle a többségnck túl'drága volt az általunk kínált
ternrék. Végie egy uicst<ei középiskolától megrende-
lést kaptunk 93: tarisznya elkészítésére.
Első igazán na$y ballépésünket akkor követtük el'
amikor tol|akkal Rereskedtünk. Rendeltünk sok szép,
divatos tollat. Mivel..a bolti árat túI magasnak találtuk,
l,pár.llor"i'n'l.1a[plg.9ob.6an ad tuk' Igy aztánhamar elfogy-
tilk. AZtán kide rült, miért voltak a tollak olyan nagyoD
olcsóak: sajnos az Áte.-t elfelejtettük fö lsámítanil l l
A ballagások ideje egyre közeledett, de a vállalatnak
már ttem volt elóg pénze arra, hogy anyagot vegyen,
anriből meg tudná varrni a tarisznyákat. Kölcsönt kel-
lctt l 'clvennünk' 10.000 forintot. Ebbői a pénzből ké.
rryeltncsen kijött a szőttes, csak rosszui számítottuk ki
.n7. eyy tarisznyához szükséges anya8 nagyságát. Így
aztárr kétszer annyi szőttesünk van, mint amennyi bő-
vcn elég lctt volna. Ezzel nagyjából ötezer [orintunk
mcnt el fölöslegesen' Vállalatunknak így nagyon kicsi
a nyercsóge, bár níncsen vesztesége'
Lchet, hogy sokat veszekedtünk a vállalati g1rilések
alatt és sokszor szerettÜk volna, ha kíszállhatnánk' de
vógíil is ez. a jlatékegészen haszlos volt. 

9,

Poly.,go*
A Pc01K kapute|eÍon kifej|esztésének menete:
E|őször e|készítettük a kapcso|ási rajzol, majd a
NYÁK (nyomtatott áramkói)..tervei. Úgy tűnt,
hogy semmi hiba s|ngs benne, é2ér1megcsiná|tuk
aÍó||át és az e|ső NYAK-|apot. Nem rtlűködott iga-
zán, ezért átkötésekkel más megoldást..:ker.es;
tünk úgy, hogy uzem}<épes |egyen' A második
kapcsolás| raiz már jó volt. Ezqk után e|készult a
második terv. a fó|ia és a NYAK is. amivel tobb
gond |s Volt. Tú| nagy Vo|t, tú| sok kábe| kel|ett
hozzá és a vevőt sem |ehetetl messze vinni az
adótó|' merl akkor már nem lehetett ha||ani sem-
mit' Ez későn derÜ|t ki. Ujabb kapcsolási rajzra
volt szükség' ... Elkészu|l a |egújabb, a mostani
prolotípus kapcso|ási ralza, Íó|iá)a' A sav és a
NYAK elÍogyott. Sok időbe telt, míg újra szerezni
tudtunk' Az idő pedig gyorsan szá||t. A vas-k|orid-
ról áttértünk a hídrogén-peroxiddaI va|ó maratás-
ra. F2 sokkal drágább. Előhívó |akkot is (ellett
Vennünk, mert nem tudtunk venni o|yan NYAK-ot,
am| gyári|ag Íényérzékeny vo|t. Kimarattuk a
NYAK.ot. A|katrészt |s ke||ett Vennunk. merl e|fo-NYAK.ot. A|katrészt |s ke||ett vennu1k, mert e|fo-
gyott' Közben Íát ke||ett keresnrink;.iJö.iiÜrrr..tatá".
tunk. Az utolsó vásár előtli nap.on sikeru|t szerez-
nünk, ami sajnos nem vo|t.t<fálégítő, de nem vo|t
más. Ekkor a NYAK n'di készen volt, és műkö-
döü. A vásái..éiőitt nap kezdtÜk el a dobozkészí-
1ést. Egész éjje| dolgoztunk, de a doboz még így
sem készült e|, csak regge|.
Bozalmasan nézett ki.
Kiv|ttÜk ugyan a vásárra, de nem mertük kiá|lítani
(mlve|annyira ocsmányra sikeredeti, és fé|tünk a
szúrósszemű járóke|őktől), pedig a vásár e|őtt mi
aggódtunk a |egjobban, hogy |esz.e ott áram. Tök
ciklvolt.
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Q-ART
Válla|atunk pá|yafutása és marketing.tervei nevetségesek vo|tak' De így is sikerü|t e|csípnÜnk az uto|sóhelyet.

LénárdGyörgy
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$rsx-6
A kezdeti nehézségek közé tartut.ött e uíiiuiat.*'..,'l*.
tának kia|akítása. Sok öttéi merült l.cl, clc eriilck csak,.'
kis része volt megvalóSítható, mcrt sok aoroghö2js"i-
kal nagyobb tőkóre'.lett volna szükség. ElőJaői lróv-
jegykártya-gyártásíal próbálkoztu nt, áe orrí'a..aa vóii..
a hátrány, hogy a termelesben nem tuotái.iokan rószt
venni, mert nem igényelt 2.3 embernél trjlrlrc.t:...A...Ín:i+'l..l
nőséggel nem voltík megelégedve a vásár}ók, és rtcm
v9|t1kmes a szükiéges eszközök ahhoz' hogi jobb mí-
nőségű árut tudjunk létrehozni. Az első vásárhcm ho-
zott Dagy felvirág'fu1 válla|atunk életóbcrr, .ttisz"..,

még a reklámért felelők sem tettek ki magukórt ós a
viílaszték is elég szegényes volt. Ekkor rnái a cso1lor.t
háromnegyede elvesztette a telkcsedósót. Ebbcrr az is
közrejátszott, hogy a 3 tanácsadó köZíil talátl cg; jött
el egy-egy alkalommal, és az sem scgítctt st'rkat raj.
tunk.  :  : i .

Gyarmat i  I td i ,  t i tkár

l , '  
' i "  

, . , , , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mikor mega|aku|tunk, m-ég nem..seJtettÜk, hogy
milyen mé|y vrzbe'.dobták bennÜnket Young
Enter:'prlse.szerüezői. Kezdetben sokat vitatkoz-

..tuhk a vá|la|at nevéről, majd pedig a készítendő
termékeinkről. Végü| a PB Rt-né|, a saját gyártású
poharaknál és a Íeliratos tányéroknál kÖtöttÜnk

;,.ki..'*...vá{lalát'.tag}ai..neheEeÍ}.:.sZokt&k....h}e|e a csa-
patmunkába, és ta|án mire megszokták, már ké-
ső vo|t. Talán ez is a veszteség magyarázatáu|
szoIgá|

vezérigazgató
' ' . . . : ,, :. '  .

Az.Úiánunk xövetke2ó vál|a|atoknak azt tudom
tanácsolni, hogy otyán ember| vá|asszanak meg
pénzÜgyi igazgatónak, akit érdekelnek a szá--
mok, és nem go|yózik be, há túl sok Vonalat és
számot keIl egyszerre Íígyelnie.' ' l '  

Németh Péter, penzügyiigazgató

LAP.PACK
Az egész tava|y szeptemberben kezdődött.
részvénytársaság01.
Első ta|á|kozásunk kicsil Íeszélyezetten te|t. Inkább csak ismerkedtünk egryedü| érkezett ranácsadónk-ka|, és vártur, hogy ta|án a másik kettő is eljon. Őket azóta ls váriut<' 

..... -.Í,

A következő pénteken már tudtuk, miIyen termékeket szeretnént< gyártani.
Ugy gondoltuk' hogy az a dosszié, amit majd mi készítünr., nernc.ák Jiu]io. és szép |esz, hanem prakti-kus is, a tobbi olyan dossziéva| szemben, amelybe a|ig Íér.vá{ami....... ... *., 

-:'- - - - ---r

A mappaterme|és beinduIt'
A gyártás és papírmunkák |ntézése mellett más is történt egy-egy megbeszélésen. Sokszor adódtak sze-
1éty1e szóló prob|éT^?]|K ami,|egéle$''p.bben akkor érzőoóít, r.n.íror' két |ányt el akarlunk kulden| a vá|la.latból. A bajt úgy oldottuk meg,.t,ro$/ ;;ütóisö.'tehetőséó.r;.Jiu"x 

nekik. Azóia nem vo|t semmi probléma amunkájukkal. A szemé|yzeti:l'.ugyeket levettÜk a napirendről' inkább Íontosabb dólgokkal töltÖttÜk azldőnket.
Talánazé:d..|s.siÍ<eiÜit.jóibsszeo,otgoznunk, mert a hetente megtartott vá||alati gyű|ésen szinte hiány né|kü|m|ndenk|megjelent Épp ezért á|ta!ában tudtunk mindenrő|, éJminoent r<ozosén beszé|tünk meg'Arbevéte|ünk a vá|la|at fe|számolásakor 30.241 Ft' 7.ooo Ft-ot bérként utalrurk ki do|gozóinknak. Nyere-ségünk adózás e|őtt 5792 Ft. A részvények után 20 o/o oszta|ékot tizerünr.

Köszönetet szeretnék mondani mindenkinek, aki segített abban, hogy ezt az évet a YoungEnterprise-szaIto|thessÜk el. Minden utánunk rovetreio váttatatnar sok sikert kívánunkt

Az FH osztályból ta tány osszeÍogott és mega|akított egy
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ELsŐsorc elsŐsort elsŐsoxl
Ti már tudjátok, ffii az a Young Enterprise ?

elÍog|altság - az angol Yogng Enterprise mode|ljére vóroi fuvásdrtó"xi;zpont1á"|a* ki)zepén, a szombatí bevástirtó-csúcs.
épÜ|ő gyakorlatlrz|etijáték |esz. ban.i*cu.1gy't!'tuÍiy kozép.angliai, svéd é1belga-ditiJoóllalal l<lnóya

A Young.Enterprise ","1ygz.9t€,19,69 ora.ry|!1x ...t!:;Í;,:iy#ffffffÍ'.ffi,##;:,#:il; Íx:;;,###x,I.
Nagy-Br1tannlában. (Az elmú!t...{Írye.vn*in;1.i.pro9r9'..': ii,,,7ii,,t,*pos,.cu,Íaás pugiiii1éic*owt',tot,^ó öregir - reHá-

Kedves |flakl Mint bizonyára tudiátok, másodikos- helyi Young Enterprise vál]alat. A vtisáron megjelentek a diákok

ként már leendő szakmáíokbó|, a.közsjazdaságtan- szülei, baráni - a résa,énytulajdunosok 1 a Programot uimogató

6óiiö lióritot k;pbk. Ai úísr;ái'áiia-ey -!'{üI! n,::;;#tr::2,i,#;ry#;:,,':i;';rui,T!iií!,,#;
is lgazán lantárgy, csak rendszeres és tanu'|ságos ?i,ii;"da egévét ótfogó nemzetk)zi vásáron vehettü-nk részl. A
elÍoo|altság - az angol Young Enterprise modelljére v,i,oi te,-,isdrtó-kilzpontján-ak kizepén, a szombatí beuásartó-csúcs.

1őr3.Yotl9fTl?t'!|'l.9 pt.ggramot b .- r..ntt:ll'"?.. úö;il i"||"&;|'il;á;á;iÉi;;xó;,;i;üöi*üiiiá
11e^!y:l^EPry9i,et,9elj?'!.r.ogy.1*';+.8.'évö:.l|19l9- néV'oén szerényebb xoru|mé'nyök kö;óit, á" iaivá-
kat valóságos vá||aIkozásilevékeny9q99n keresz- ;;i]é;;il!'öJ"íJaiöriái.Áltanux be a Politechnl-tültanítsonimegggz.dá|kodásra,tiale{vile!r.a.'''E4Ís......'..'...........R.,uíiv.iúiüÉr.riei.'etrsc.-,'Éi
Jezi kia szqgvezet]elmondata: Leárping1cy.1::.l9,,, 

i'"pi*ourben kel| |étrehoznotok vÉ||aIataitokat.
1I,9Yl9^Ert''{l.^"- p,rogramjábry-*- Fg{:P.Ül!Í Á.ö".;; iős csopoÍoxáitetsiorbge.dá", ién?i óil-
líy.:ágTl jf|199.:y:,ll:.,|P:.2j^T'l9l?| :::. iárir"iuttor fÜgg'et|enül arar<itnatiáiok xi. n,'inoónkr
re,qzt. A. o|aKcsoporloK Vallalalor a|ap|tana[.'. mqg- ...osáx eov vá||a.íátnáit.Jehet a taoiá. de mindenkinekválasztják sa|át v-ezelőgÉgy\gt és a.közfunti irodá- |'i &;iia"lÜ;i;. liüii 

.?iii|.}árüüü{;i: 
É;a;'";s.''?.

p?!P".l9ry94,u]|! :qnuket.,Meg'hat arozzák-v-a||a|. .'. É.Ílsl-eiqonáoik-o'orxii,ox- á.on r-n{r<er iieióüetór<
!.91í:Y[]:Y'é59lY..Pgi körét; néY|9 szó|ó.r'észvé- . 

''iáTít]rn]'üiÉ"lla'E$Üiöko1-n in.imaioóNbior<- ta-nyeket bocsátanak ki.maximum zoo.anog|,!g'l9j .'üéiiáiui.i 
i. á;t-'#újái.lx. n"i*]oiito-- noóvl r.ötékben - ezekből á.;vá|la]kozás tagjain kívülroko- [lű.iöruo.ói haverok tudnak.:..a |eoiobban eovüttnok, barátok' isko|alár$ak, ismerősok vásáro|nak - bőö";;íé;;';!fr#tö' üáu;6ö6bbk;'.áií"lamelyek után oszta|ékfilÍizetnek.. A bankban safi! &%"iá* a |egjobb varratat'iJzöiB"üói'i,ii*üöviszámlát nyitnak és 50 an$qrÍ9'nt áthidató hite|t kap;;'.. .l?i,á\o.. de |ehet.) ..:',

hatnak. (Ennek visszafizetéséér.t' csakúoy, minl a :. .:-_,:* - --.-..-../ '::.'
'aiiáTátoi.-.".ík-öáa;dö-kl;gs.ái'b.Jógo-éfi,á Vöunó 

.:.. Avállalk'ozások az e|ső 3.4:hétben megha|ározzák
Enterprise rozpontjá, áz óiöiáóoíúöÚái.tglei.l-Vá: '...99|j'u]k?!. q9M419|l.1!','.F]i.t9ly1!91)'^ ki1lakítják
|asztótt tevékönységüknek mégÍe|elően teimel-....... P'9fo IWÍ.3I!.09szt1q!|!! (vezer|gazgatot' t|l-
nek; megrtervezik, eioáriiiÉr< éJr"ó'gár.á=,.Áu' tÁ,- !.á1t'.9ry;néiy.=eti te1me*!e^si. kereskede|mi és pén'
m?iieixéi :ellr< áriaranah ruionosáoo száriiüo.ást zügyi/számvite|i igazgatót v.álasztanak. A segéda-
nemlóonvro éiszereli' áianoéitaigyak' Jáioiór. -, ly?-gg|' a munkátoka|: segítő'kelt.éi<9s.o111q--o'o-
vágv ftúrónioÉ óiólgariaÍáior<ra iát.óscionár<. xi- kumenjy.T'3ij:'iY:l 're-ndszerezésben határozzák
ta]áúariieriá'n.odja..'átükat, iör""éim á Úágói, .tó' meg,a..f'qjqdat3i19k?li'Per.Vq ez nem je|enl szigorú
ÉóiőáimuÉ-es nveibsegütüan JVőu"g-E"i."ör.iié megkötést; minden}<lmindenfajta munkábó|kiveszI
xóz-pontáariáoóznár' Á variáir<oiasi ág} ou óriórté- a részét, a íeIadatrnegosztás inkább csak a fe|elős-
velie| kellszámo|niuk - azért is, hogy a-Íelszámo|ás séget tisztáZza). ''...

mot számos nyugatptn.öpái országb{n - Holtanoi*:' ;';:,;;,-Z;;;,i.,,y-i;í;;-*{,;i;}",,*:nia.ű."ja iin",iZia mitttán
ban, Svédors4gba! Be|giumban'^!áltán !g.1.iTeg- átadta a tegjot| !!,ó!!ÍlőfuaE1iíró díjat,
honosították. l(e|et-Európában és Magyatországon . 'i::::j:i::i' i:::::i:]:::::1.] 

'

1f"]it9:.l!5...P1]:.*,11l,.:?.:1TtT9j}:.l az,,9J;......:'.....;'...!2li<en a vásárokon sok öt|etet gyűjtöttunk ahhoz,

menetét szintén megismerjék. Mindezt minden köz. A mega|aku|tvállá|atok bejegyeztetik magukat az
gazdaságlelőképzettség né|kü|végzik, álta|ában a lnÍormációs Központnak. A KÖzpont egyrészt hiva-
bankkamatná| nagyobb osztalékot biztosítva be- ta|osan képviselii.a vál|a|atokat külső szervezetek -
Íektetőiknek' .......e'd'áh!vata|, ügyÍo1ek stb. - fe|é' más esetekben á|-

A YE működése a Po|itechnikumban .i.; |atokkal szemben - p|.hozzá ke|| benyÚjtani a cég-. bejegyzést; ő végzi a számvite|i e|lenőrzést;tő|e le-
....i het - meghatározott Íe|téte|ekkel- bankhitelt kérnl

A Young Enterprise |nforrnáciö5.'..itötpont...rnjn6e"n stb. Ezuún a vá||alatok megkezdik alaprőkéjük
vál|a|atót ellá| á vá||alatvézetéshez siükséges in- osszegyűjtését, értékpapírjaik árusítását. Egy
formác|ókka| és a szabályos üz|etmenetheiszük- Young Enterprise válla|at a|aplőkéje maximum
séges iratokkal,'.ny.orhtátúányokka|. Ez az ún. Busi- 15.000 Ft |ehet. Minden diák legalábo egy részvényt
nes.sKttaz'tiérike||ék.csomag,,. (ami 10O Ft névértékű) saját maga is megvásárol'
Az |nformációs KÖzpont szervezi a vál|a|atok életé- l9x,lPI::1k aIkalmazott, hanem tu|ajdonos is |esz
ben megha|ározóéseményeket, rendezvényeket. Va|Ía|alaoan.
|lyenekáneyi-ésjövőre,másist<otáxbet<apőso|ó- Ezután kezdődhet a terme|és. Bár megalakuláskor
dásáva|máibudapestiszinten is szervezett.- téliés a vá||a|at tagjai meghatározzák, me|yek azok a te-
tavaszi vásárok, ánot a vál|a|kozások egymás és vékenységek, amit végezni szereinének, amihez
szé|es nagykÖzönség e|őtt á|líthatják ki éé áru|hat- érten.ek, a profil nem szigorúan kötott. Egy vá||a|at
ják termékeiket. sokfé|e tevékenységet fo|ytathat, sokfajta terrné-
Az angliai YE prograln tanulnlótlyoz,ósakor a Politecttttikunt delega. ket gyárthat egy időben, és. az év során bármikor
ciójaíú ilym.vtiIóron is részt veheteu. Az cg'ik l'n,et1,od i,7,,ly be|ekezdhet új termék e|őá||ításába, Vagy bármi-
Enterprise váIlalatainak vósóra volt' A város egik legttcgtiusabb kor megszüntetheti egyik 

',úzletágát', Sőt, az oko-
szállodájának Wöntermében óIlhoua ki és árusitcttttt tcnnékcit 11 san menedzselt vál|alkozásban arósztvevőr tuo-
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JáB, !''ogy, m4s t tanács-
má9J q !usyé]|plac (Ner ke|l megijednelek a,,ter- adók segítik, vá|la|atonként 2.3 Íő. A felnótteknek
melp.s"' "gyárt,ás]'' ',termék,, kifejezésektő|; nem ke|| itt tény|eg csak tanácsadó| szerepÜk van, nem sza-
iti-vi|ágmegvá|tó talá|mányokrá gondoIni. A sikeres oao, hogV ők Irányítsár ávárráriijiásoiá. Ötieiól-
YE termékeket ti magatok, tudJátok elkészíteni, kelés siát<értetemme|segítik a csoportokat' Nekik
csak egy \.guÉs kézügyesség és Íő|eg egy csöpp ke|| megtanítaniuk titeke[a he|yes.piacl magatar-
9ry*i? *{sgges hoz2átR |égtöbbje kuttjnosebb tásra, az"ügyfeIekke|vató-visex6áéjr.e'; nvó-.ut-
gyartóeszközöket sem igény'e|: bár .az értékpapír- ványok haéiná|atára sto. ok vezetnek be b'ennete-
kibocsátásbó| befolyó a|apiőke e|ég |esz Éisebb ket á vá||alkozás re;termóioe, megosztva veletek
eszközök megvásár|ására, eset|eg kómoIyabb be- saját, gyakor|alban riregszerzátt vözetési' termlre-
renoezeseK a|Ka|mioerlesere is') si, marketing, értékesítési, könywiteliisnnereteiket,

egyben a.vá||a|kozá9o!.Fegméretéséi is je|errltk, éJai órv?gieti xonr.iet rev*eráiv6bo'üíilirn"io.
aho| a t.e.ojgQbak - a l9ojo'bb'1ek|ám, termék, |eg$il Nem a váttátati gyű|éseken varó;óÉfieiet ráislá-keresebb uz|et stb. - díjakat Ju!9|maxat is kapna-i< á.ll. monkérnünr - eiitegyó ,rr.óg a csbport, azigazgató,KözponttólVagy a támogató vá||atátoktó|. 

. .i:...:' 
a szemé|yzetis (akiÍórmész'etesen nyi|vántartást is

n rQlQq megmérettetés uto|sg á|lomásá á Nyrtvá. ,.. vezet.a.jelen|étről;.'sőt,atanácsadókj-elen|étérő|is)-
nos Vá||alati Zárőbeszámoló. Éves munkáiu(ról a 

.hanem a vá|lalat munkájában va|ó részvétett kétt
vá||aIatoknak osszegzést, érléke|ést ke|l írríiuk, va- VaIamiIyen módon Íigy€lembe vennÜnk.
Lql!!*l^o1t E 

- ggymás, nyi|vános közönség _ a Eunópa-szerte a fiata|bk megszerzett ismereteikbő|
1észvgnyq;ek,lanácsadók, tanárok stb. és függet- vizsg{l is tehetnek. Ez az íráioeli vizsoa nem tanu|t|en zsűri e|cÍtt. be ke|| számolniuk tevékeny9eguk; isme-ieteket kér számoÁ' nánám várojáoil aiüé
l.]:?,l|l?t9os9PP-"l q tulajdonosou' zárszária.oó ri, résit..vettetek-.é, ketl,ő gyakorratr., tápasiiataiot
közgyÜl.éséthelyettesítőesemény. A beszámo|ó is szereztétek-e a .Vátlatt<ozáóotot< munÉaiáÉán' nosszeKolnelo Kia||itassal' termékbemutatóva| és vizsga |etételéltanúsító ok|evélis ezt - és ósak ezt _természetesen értékelésse|és jutaImazá-ssaIis..(Az -rgáiő|ja' rgi'ánnöz Ááso-Áú ui.sóaoolgóláiot kélIaév legjobb vá||a|atának jlta|má idén az oxforddan íotiteónn-iÉűnlaar;ái"áx is-a narmaoik beszámoló-megrendezésre kerü|ő Európ.ai .Young Enterprise időszakban mégiráiúti. 1nngornyelvet náraooiók-önvá||alati Versenyen Va|ó részvéte| |esz.)- lanu|ó diákj;intire."érnöt.iiég az eredeti anoo| vizs-
A Beszámo|ó után a vá||a|atok befeiezik tevékenv..i:........'.'..gát..is,|€le'Mlx.l).Másrészt a vájíalat oiáxiainaÉió érté-
ségüket - értékesítik kész|eteiket maid fetszámól- ke|niük ké|l egymást, saját munkájukat. A vizsoa és
ják a vá|la|kozást; Íelosztják az eredménvt. visz- ezen értéke|és ismeretében kerú| a leckeköívbe
szafizetik a befektető| nénzé1 és - remétn.etőte$ - az éves munkáró|szó|ó értékelés.
osztalékot is f izetnek részvénytül aluonosaiKnaK."

Kedves Íelnőtt oIvasóink!

A program sikerének kulcsa azúz|etitapasztalattaI rendeIkezo jőtanácsadókban rej|ik.
Keressük azokat a vá|lalkozó szeIlemű Íe|nőtteket - szÜ|óket, ismerősöket -, akik a követ-
kező tanévben szíVesen á|doznának egy-két-három hetente 1-2őrátdrága idejÜkbő|a

politechnikumi ifjakkaIva|ó fogIaIkozásra, programunkban va|ó közreműködésre.

PertlGábor
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Az első Young Enterprise - év
a Kozgazdasági Politechnikumban

1991 tavaszán az akkor még csak éppen kezdtük a leendő tanácsadók toborzását
körvonalazódó Politechnikum kozgaz- és felkészÍtését is. (Tanácsadóknak
dász-tarrárai az angol Know How Found fóként személyes ismerőseinket i11.
tárnogatásával angliai tanulmányúton diákjaink szüleÍt tudtuk megnyerni;
vettek részt. Itt taláükoztak először a sajnos csak kevéssé tudtunk tá-
Young Enterprise programjával, a prog- maszkodni az iskolánkat támogató cé.
ramot irárnyító Young Enterprise göltiis.i,é6..e.:.-9".e'g9k szakembereire.)
National office rnun.ka]31i?jval..'.. é" & .l+...i:]..""*otemberiö...'.é11teseúltek a diákoknak
programban rész$..veVő'.?ifigöT.:]üiákokkal..'.... szolo űtmutatók ;,...pn*$á* írott ''tana-

A prograrnot'....l,m.glátni és 
.r.neg'"ltöt'''i 

nya€ai..;....$s*.,cr:Z.....ááápialtl magyar szám-
ery pillanat műve volt,'; azonnal.i:tudtuk, '.'''.'........$i.t€lÍ.......S2okásokhoz és eljárásokhoz iga-
hogr a llfoung Enterprise .ntod.9.||j'9..'.,Mu':.....'.'' zitott ''Business Kit'', gazdasági kellék-
gyarországon is alkaimaahat'ij.;..'..és tucl- csonlag nyomtatványai. (Mellesleg el-
tuk, .ihogy a Pólitechnikumbzrn készürlt a masIar YE logo, és megmaradt

A Kriiow How noű,irg anyagi diákokon volt a sor' 
..',.

támogatasával 1áthattunkl::., hozzá a Nyo1c YE vállalat alakult . a diákok sza.
programiii.:. bevezetéséhez. Ébben a .'.::..b&{on válasattlttlík társaikati egymást -,
kezdetekt.6| segítségúnkre vox.t" John ' és :':mínd .:a -nyo-lc vállaxat azonnal
Sankey, aa angol YE szervezeL:rnegbÍ ]:. i.tilrrlkahoz látofEi.' .. .....
,.o!tju'. it.ri .xerqeseivel, tanácsaiv.a| .és tbáj"o" a t#á|i"aor. *á, a program
ötleteivel sok ile.hézségen átsegített rnin- keáeLekor Sem kehveztették el
ket. Az ő vezetéS:ével jártunk vegig loo2 'álr"i"i"'í.".. ó"t"r.r."i=.:""k"$;; hj;
tavaszán Angliában::':..1?á1o; YD rendel: után tudtak diakjaint találkozni; és
vényt és dolgoztuk.....i'..i.'.:í.ie.'l'. az angol i;:'ii. sokan voltak, at<it< igáreteik ellenére a
anyagokat 

.:.:::i;::i:::i:i::|:|:::!::::::.::l::::r:::::'....'. 
...'iá''.-i B.,.".p.Íse év.vlgaig sem kerültek

Az angliai tapasztalatok feldolgozásáüáI*.. elő, hogr .leBalább utólag elnézést
vettek az előkészületek új lendületet. kérjenek a óserben.j hagrott gyerekektól
Lefordítottuk az összes - diákoknak, és 

..;...i.a programot.'... szervezőktől. Mind-
tanácsadóknak vagl tanároknak szóló - annylan tudtuk, .}'ngy az önkéntes, tár-
tájékoztatot és megkezdődött a résztvevő sadalnii munká-t:.iVégző tanácsadók meg-
diákok adminisztratív munkaját segÍtő szerzésé'...és megtartása a program eglik
Business Kit nyomtatványainak feldol- legnehezebb eléme; arn azt ís tudtuk és
gozása is. Elsös diákjaink a tanév utolsó tudjtrk, h.ögn'l. ''a program sikerének
negyedében rrregismerkedtrettek leendő kulcsa a jö..i' tanácsadi.'. Végül is a
''tantárgruk'', a Young Enterprise szeptemben .,.24 tanácsadóból jó, ha
program körvonalaival; ugranakkor rneg-.'...ii......'..'..kÍÍ.e"n*e..;rn.ar'adi az év végére. Kár.)

Vdllalataink teu éke nq s é g b :
Adekudt:
Alterrnix:

FGÁri]:|:j::::::|:::i::lii:.
Lap-Pack:
PB Rt,:
Potg-Com:

Q-a.RI:
$TEX-$;

pó lóraj zolás.;..'.€Ésred,i..isgly'ek sz e rÍn t ; d í sz c s omago l ók
tollak}<ál való kereskédéé; Saiát termékek: agvag- l

készítése
urmaékszerek .
, bögrék, tálak;

._..,:j:::::;*1

kabaiafigurák, fülbevalók.
íonott tollak, fonott karkijtrjk - és a I"AP-PACK DosszÍé
vágott üveg és rajzolt.festett porcelán termekek; könyvkereskedés
floppy-.csomagolás és .kereskedelent; kabalaíigurák; PCO1K kaputelefon
(prototlpusJ
télapók, kabalafigurák' ujjtbábok; irattartó dobozok
névj egrkártya-készítes, br-rl i - s zerv ezés,

to]lak}<a] való kereskedés; Saiát termékek: agva{- és {y
J<i.tűzpk' fúlbeval-ók' Ianctlk: {éz-sálak; keráfrTa isengdk
hú.svéti tojás; baliagíltarisznyák.



POLIGRAF

aY"

1992. november 27-én rendeztük meg a Politeclrnikumban az Elsö Magrarorszá$i Yolrng
Enterprise Vásárt. A vállalatok . szinte kivétel nétkül . mindent megtetteÍ- a sikerért; ötletes
reklámhadJáratok, szép kiállítás' ügyes termékek várták a szép számrí érdeklődősereget. A vá-
sár díjait a I-ap.Pack és a PB nyerték.
1992. december t2.én, iskolánk nyílt napján a vállalatok árusíthatták termékeiket az isko.
lában. A többszáz érdeklődónek köszönhetőén a jelenlévők nagy forgalmat, jó üzletet könyvel-
hettek el.

.:::i::l::i, ,l:..

' ' ' t .  
. . .

Ajöuőben kiküszöböLendő...ktbg^Ic: 
'..'..-.

17

. . .  : : i : , . . .  . .  
. , . :

* Javítanunk kell a tanácsadói halozát..'.' *oiááa!., eilnek érdekében aPolitechnikua tanárait -is j obban b9von; 9k a. YE vállalatok tevékenysegenek
segítésébe, ellenőrzésébe. Törekedn- 

-k ..:ikell 
arra, ''hog} a tanácsadók

megértsék feladatukat és érezzék felelőssegü}<et. ''.* I,e kell egyszerűsíteni.a kellékcsomagot és ny&mtatványait.
* ErősÍteni kell a vállalatok adminisztratílr fegsr"elrrrét; a hiányos, hanyag

nyilvántartást végzókkel szemben szankciókai"i.s....álkalmazni tLnet. Ki í<eil
kényszeríteni a határidők pontos betartását' '.....

AJolytatas
., : :::::::: ::::::::.: :.:.. :..,.,. . . . ..r. j l

.::. 111 !Ii.t.,.,..

i i

A következő tanévtől a.p'rogr'1'..pn3k.}t:azai.követői is lesznek. Három kozépisko-
|a - az AKG, a csepéli közg,azdás1gii a rákospalotai kereskedelmi szakkozepis-
kol1 - valamint á. budai Káldor xóttegium kápcsolidik be 

" 
piog."mba 

"á"p-l'^in[9.+"il.:^-"I9u'e Enterprise több isÉolát átölető működése ánaiÍo voung Éi-terprise szervezetet igénye|; az uj, mostmár magyarországi YE InformaciiJKöz-
pory továbbra is a Politechnikumban fog működni, az ígg+/95. tanévben re.mélhetően t1j$b követői is lesznek mozgalmunknak. Törekeánünk kell az ere-
deti anyagok külsejének, az euripai formaknak a megőrzésére.
Szeretnénk hivatalos. ta$aivá válni a Young Enterprise Europe szervezetének;

ha.a program Szlovákiában is meghono"o&k, letrqohet 
",'.,Lk 

középá;p;
szekcioja. Mindez lehetöséget teiemthet új kapósolatok és tapasztalatok
szerzésére.
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Az ötödévesek befejczték politechnii<umi pálya1'rrt1rstrk:rt. ltírcsúzírskóppcrt néItártyirtt közü|iik át8,oudolták, órtékelték és le is írták az egy év

legfontosabbbenyomásait, tapasztaIatait és az utókorlrak (a7. itt n}ara(lóklrak) száttt tarrácsaikat:

18

A tanítási időszak végére egész kcllcmcsctt órcztcttt nta.
gam, több diákot is sikerült megismertle{n. A .i öviíti ik
szempontjából egy nagyon forrtos tanácsonr Vail: SohüSc
lazítsatok, megfeszített tanulás rnellclt (rra1,ri lrat tlra)
meglátjátok, mindent el fogtok órni. A tarrttlíts l l.\l l.Voli
fontos, ós az óletetek sorsa itt dől el! A szórakozás rrriIrtl ig
a tanulás után ál|jon a forrtossági sorrclr(lbclI !
Tehát a jövő a TANULASI Ez a Lita1;t-lsot|" r)sr'órry, czcrr
kell járnotok.

- . \  -

Nagyon ió r'olt iLL lennr CA\' C\'lF. l.arLul.la'.*l..
voJt láin"i, hogy nrilven halás.á vatt.á cierrlokil..rá-
naK.

], lÜ-l l  l

|gazán fontos lenne, hogy ez az iskoIarendszer meg-
maradjon o|yannak, mint ami|yen most. Ugy érzem,
hogy a demokráciának koszönhetően nagyon jo az
á|ta|ános közérzet. |gazából mindenho| szakítani
]<e||ene a régi, e|avu|t módszerekke|. A demokrácia
Viszont csak akkor műkÖdőképes, ha a po|gárok
képesek veIe é|ní.

Gábor

Nagyszerűen éreztük magunkat cgyrnás közötl, u tartít-
rokkal, majd kicsit megkósve a cliákokkal is. Az" iskolui
programok jók voltak' szerettünk bcnrrijk rószl vcrrlri, ós
köszönjük' hogy minttig gondo|t az iskr-rla nlir.írrrk is.
A demokráciával kapcso|atbarr csa tlakc,rztt r l k az clíit t i i r r k
szó|ókhoz.
Sziasztok!

lványi SziIvia, Mitg-var' Etttese

Alapjában véve jó| éreztem magam ebben az isko-
|ában, bár a t öbbiosztá||yal nem sikerü|t jó kapcso|a-
tot teremtenünk. Az viszont nem tetszett, hogy a ki-
csik szabadabbak, mint mi.

Holbok Erzsébet

E,|ógcdctt vagycrk: az iskola - arniben tudolt - segített és
tttittclcrt1 rlteglet1 a Í.olyamatosság érdekében' Azonban az
iskclla r'crrdszerót r'rem tudom megérteni az alsóbb élfo-
lyarrltlkat i lIetően. Túlzottnak tartom a demokráciát a di-
írkok részórc. Nenr tartom órcttnek őket ehhez a rend-
szet.hcz. Kapcsolaturrk velük sokáig elmaradt, de én úgy
órzetrl, lrrryy a végéreez is jóra fordult.

'/, 
! :,':'.'i,',,'1,". :,: :' :,',,:

L i  { ' , , ! , ,  j t i t . t t . i ,  t t t . i n t  a

J i i [  , , . '  ; r l , u (u  f , , , . ,
/("i,, 1,,,,,1, u lr;'rtrl,

Mányi Gergő

, t t  d ! , , t  tn .  J (a , ' ,  l ,og  y , , ;  l y  n , ,  / , , ,  -

| , r 1 , L , r , ,  s : e r e ! l e n t  n b 6 n  o t  o t " -"1, 
a, lri, lr, la t,, t, ta ly lo. Cr r. -

! a  l t . c i : i r enc l j e  ne rn  t e t t zn t t ,

/r, ,  t ,rn,,r .  t , l r ,rtt  l rt  p[[ troprro-

Lencsés Rita
Err - és Szerilltcnl még sokarr mások - jól éreztem magam
cbbcrr a suliban. ez egy olyan iskola, ahol szerintem job-
tlak a köri i lrnólryck, rnint egy átlagos középiskolában.
Cslk szerirltenr az alsóbb évfolyamosok nem tudják ki-
vct.tti a l.c.i i ikből azt, hog.y a clemokrácia egyenlő a nemtö-
l 'őcli)rnsólgel. . lobbarr tregllecsii ltretnék ezt az iskolát, sok-
kii l jobt-r lcl ictrtc rlritrcleit, t-ri ir ez így is fantasztikus.

Csomor Zo|tÍan
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Nem LLrdoni, LLrdiáLok-e' . . .?

A minap,p'\,4l"ql.rya Díozt,e,rnróberr u Ar"s Clrrs.sica Kaltlarazenekar benruLalkozó hang-
versenyét hallp.a|tuk Irreq.
A plakátokat Liis láLtáLök, í.qt,tieitl r'é.rzlelczetlt tt rttű"Sofl. A zeirekar velelek esvldő"s.
fia[al tag,1a |eIe.-1he|eLlerI cii l ic.rtrl rrrrt1|tr k(ltt.Ct.tlcl lepLék nteg' kozorrséqüké{' No'
nern, azörl, merl trent leheL.1obbrirr,,pr.ecízebberr, szebberr, |5télelqsse5ben nre6-
szólaltatni Vivaldrt vngv i\lelzailol l,liz|ö"s le|iel. Dc ezek a Ílatalok báios zeneőZere-
tetükkel, lelkesecÍzuYk'kel, oeliracllisLrkkrtl, Íigi'elnrükkel valzurri olt,an p1ű"sz| ny4^toitak,
amiL csak az |ud áLéreznt' ak oLL r'oll.
Nem Ludonr, Ludjá[ok.'e '' llo&)'^ il zettekat e6i'ik csellósa lnüle,si Da1ma, a Politechnikum-
ból. uaz innen.- kÓziilelek."?

It
E

{ t l

Y ' ,
7

MEA CULPA

Alegutóbbi Poligráfbarr egy lrivatalos kt'lz|cinórry kapcsírn kollégírm és arrgoltanárom - Fancsovits
Rita - ncr'c tóvcscrr jclertt rncg.

Ahibáórt nent a szcrkcsztő ós Itcrn is a tcchrrika ördöge a felclős.

Elnézést,
I'm sorry

Szulló Lítsz'ló
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EMLÉKEZTETÓ Az |sKoLATANÁcs
1993. tvtÁ.lus 11-l Üt.ÉsÉnŐl

Jelenvo|tak: Káosz:GyönyörEva,
Ugyosztá|y: Horváth Eva
MP:K|einAnik'ó
W:A|eva Márta
JP: Farkas AntaIné, Gerlits András
FH:Adorján Mik|ós, Kunné Deák Ete|ka
Fehér Márta, HornGábor, Csürke Ibo|ya
Meghívottként: Bágyi Lász|ó
Levezető eInök: Klein Anikó

1. Az |sko|abíróságró| Bágyi László tájékoztatta az lT.t' E|mondla, hogy cé|juk a jobb, gyorsabb, kor-
szerűbb működés. Reformokat nem kÍvánnak bevezetni, csupán néhány pónton'atakítják át a Bíróság mű-
ködését. Fő törekvésük az, hogy az IB pedagógiai Íórummá vá|jon. A hiányzásokbó|, kébésekbő| adódó iga-
zo|atlan órák keze|ése okozza a Bíróság számára a Iegtöbb prontémát' Az lB fe|kérte az lT{, hogy a jövő tán-
évben a jeIen|éti ívek vezetésének reÍoimját eszközö|.1-e kia.Huhogásnak.

2. A|anárképviselők tájékoztatták az lT-t arról, hogy a jövó évi Íaku|táció Ügyében a Huhogás május
2.l. igdönt.

3. A |||. negyed tanu|mányitapasztaIatairó|
A KN osztá|y részérő| konkrét kifogások merÜ|tek fel a matematika vizsgaeredmények és a korrepetá|ások
eImaradása mlatt. Szó esett álta|ában a tanórák rossz ÍegyeImi á|lapotáró| is.

4' Az|T határozott arról' hogy az évzárón juta|maiza a Politechnikum Legjobb Diákját és Legjobb osz-
|á|yát. A feltéte|ek kidolgozásáva| Adorján Mik|ós és Fehér Márta bízatott meg.

A tanév uto|só |T ülése: 1993. június 8 kedd 16,3o (^l22)
Tervezett napirend:

- A testkultúraórák szervezeti kérdései
_ Vizsgarendszer, k isérettségi
- 4 jövő év tervei
- Epítkezés, fe|újítás anyár fo|yamán
- A Legjobb Diák és a Legjobb osztály díj

Fehér Márta

$m) UT0|-lÁ|t{ ^ K|SíiltRTTSÍ]G|RŐt
Szerdán' június 2.án - tehát pár rrappa| a tanóV bcÍ'ejczósc eIiiLI . ttz|gal'látó Napra beérkezett kérdések alapján Fórum
szólt a kisérettségiről, hiszen a je|ölteket |ít1hutólag Ílagyoll rr-yomaszt.ia az odáig va|ó eljutás, ill. maga a megmérettetés.
A jelenlévő másodikosok számos kérése, javaslata köziil a Fórunrot vez'etó Prrskás Aurél a következőket terjesztette a
csütörtöki Huhogás elé:

1. Kisérettségire bocsátható az a tarruló, akírrck lcgl'eljobb
al egy
t/ kettő teljesítetlen vizsgája varr'

@zzel a vizsgateljesítéstől véglcg el tckiIrtünk')
2. A június végéig nem teljesítctt vizsgírkból kettőt augusz-tus vógón, egyszeri alkalommal a tanuló pótolhat; ezzel

lehetősége adódik a kisérettségi pótviz.sgájáttak crcclttiótryes letételére, ós a 3. éi.folyarnba iépni. Ez esetben a diák szá-
mára a naptári évben csak egy alkalomma|' pótvizsgaiclőszakbarr aclatik lchetőség kisércttségizni.

(Egyrnást kizári l javaslatok.)
AHuhogáson részt vett hárorn MP-s tl iák is (Bratirra Stcve, Lcszák Mclirrda, Pint-ye István), a másfél órásvita so-

rán ők is igyekeztek érvekkel alátárnasztarri a .javaslatot, nlely nlellctt az szól, hogy még cgy esólyt adhatna azoknak,
akiknek több vizsgájuk hiányzik nróg, tlem lcttrrc ,,vógzctcsetl,, rlagy a tét: a l 'olytathatóság. Am - hangzottak az ellenér-
vek . túl késő van a változtatáshoz, váratlan tl ör ltóslrcI-r'zctbc kcrij|t a tal}lcsti i lct' a visszalépés rcrnthatná a következő
évfolyamok munkamorá|ját, többeIr akkor. clcvc csak az augusztt'tsi pótvizsgáril készii lrrérrek, s nyáron nirrcs tanári se-
gítség, korrepetálás (ld. 2' porrt); au8uszttls vógórr, l6 óvcscrr . lra lrclátr rnégscm sikcrülne - sokkal nehezebb új iskolát
vagyállást 1alálni; nem beszólvc arról a tcclurikai akatli i l.yról, lrtlgY az utolsó pcrcig ttetlt tcrvczhető pontosan a követke-
ző tanév (osztá|yIétszám ok, t a n á r i g é n y s t b. )'

A szavazás során a pedagógusközössóg l -{/8 aritnyba u ? 1'ur15.,outtís nrcllett úgy rlöntött, hogy most nem kíván
vá|toztatni a kiséreítségi f eI téteIrentlszerén.

A pedagogusközösség nevébeIr: GaIlai Zsófi
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A LABDARÚGŐ tltzlnAJNoKsÁo vÉcpnEnMÉtwg
Csapatok:

1.Aranylábú Gyerekek
2'Idősekotthona F.C.
3. Törtető Tanerők
4.RedDevils
5.FCTrnuskeFure
6. Snickers

spopr
Győzc l cm Dc l I r t c I l c rL Vereség

Á
3
3
2
I

I
2
I

'Nf-
C-et--'I€

\ T\st
E\/ J

''HYíg
N\.,rillfL"p
ü\''iiii /\9 7W

ffii \

Pont Legjobb lövő

9 Zelenák Roland (20)
8 Kékesi Szabolcs (l5)
7 Basa Attila (4)
4 RényiZso|t (2)
2 Veres Gábor (2)

I
.J

î

5

Gólkülönbség

2'l:2
20:5
|  7 , t  A
I  L  r a

5 :15
) : t
I:26

Látryok: FehérAnikó |2szavazat
Lencsós Rita 3 szavazat
DemmerJudit 3 szavazat
Harsárryi Rita 3 szavazat
Benkő Tekla I szava;lat
CserOrsi I szavazat
Jakab Judit I szavaz.at

cŐlrovŐ Llsta:
1. Ze|enákRoland 20 gól
2. Kékesi Szabolcs l5 gól
3. CsörgölAkos 4 gól
BasaAttila 4gól

4,BágyiLász1ó 3 gól
IguátValentin 3 gól

5. Rényi Zsoll2gő|
SomosyBéla 2gól
Veres Gábor (JP) 2 gól
Mányi Gergő2gő|
SzabőLásilő2gő|

6.FarkasZsolt 1 gól
SzabóBalogh P. 1 gól
MolnárAndrás l gól
Aubellevente l gól
SchneiderPéter 1 gól

LEGJoBB rÁrÉKoSoK
a játékosok pontozása alapján

1. ZelenákRoland 7,8
Z.BágyiLászJő7,75
3. Kékesi Szabolcs 7'4

Fíúk CsomorZo|tán 10 szavazat
Majer Tibor 5 szavazar
Klein Tibor 3 szavaz-at
SimonBálint 2szavazat
BasaAtti la 2szavazat
SzabóLászló 2szavazaÍ
Mányi Gergő | szavazat
Molnár Lajos 1 szavazat

A LEGJOBB RtPLABDA-JÁTÉrosor
a játikosok pclrrtrrzása alapjárr

CratulálunI(I
a testnevelők
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lsKoLAgínósÁol HnrÁnozAToK

Pintér lstván Ügye Az íté|et cé|Ja az, hogy lstvánnak |ehetőséget adJon a
változásra' de ennek hiányában elkerülhetetlen |e-

Pintér lstván ügyosztá|yos tanu|ó felIebezést nyúj- gyen a Politechnikumbólvaló eltávolítása'
tott be az ügyében e|sőÍokon hozott ítélet e|len. Az |s-
ko|abíróság fellebviteti testÜ|ete új eljárást folytatott Budapest, 1993' május 25.
|e. veres Gábor
Az Ügyet tárgyaló bírók: Dr' Nyíri Sándorné szü|ő

VáradiPéter diák
VeresGábortanár

Tényá|lás: lstván a harmadik negyedévi angoI vizs'
gán beszélgetett, majd Fancsovits Rita tanárno Íel_
izólítása ellenére nem ült a tanáriasztalhoz. Amikor
a tanárnő ezért kikÜ|dte, tobbszor végigsétá|t a pa-
dok tetején, és az ajtót bevágva távozott. lstván aze-
|őlt is tÖbbször zavarta az őrai munkát' onnan is
rendszeresen kl kelIett kü|deni.
Tárgyalás: |stván a fe|jelentésben szerep|ő tényá|.
lást el|smerte, de az e|sőfokú ítéletet tú| sú|yosnak
ta|á|ta. Szerinte a Íegyelemsértéseit nem egy
egyszeri sú|yos Íté|ettel ke]lene megtoro|ni, hanem
az év során apró, esetenkénti büntetésekke|. Azt is
sére|mezte, hogy az ítéletben kettős határidő
szerepel, azaza naptáriév végéig e|követett Íegye.
lemsértései azonnali kizárást jeIenthetnek. A
diákbírói megbízásvisszavonását nem séreImezte.
Krausz Kata|in osztá|yÍőnök elmondla, hogy |stvánt
egyíaJta kettősség je|lemzi, Íegyelmezetlensége e|.
|enére az okos be|átásra is kéoes lehet.
Szabó László, az e|sőfokon itétt<ező Bíróság tagja
szerint |stván nem ismeri az íté|etet' mert a kizárási
lehetőség nem automatikus.
lstván édesanyja szerinl az íté|et azért kifogásoIható,
mert ha a következő tanév során kizárási döntés
születik, akkor évközben nem ta|á|nak befogadó is-
ko|át.
Határozat: A Fe||ebvite|i Bíróság az eIscjÍokú íté|etet
a kovetkezőképpen módosította:
1. Az elsőfokon kimondott szigorú megrovás bünte-
tés mel|é időtartamot rende|t: 1993. december 31-ig
érvényes. Ezen idő a|att a vádlott íegyelemsértés
esetén csak a magasabb Íokozatú ítéletet kaphatja:
az lsko|ábó| va|ó kizárást vagy Íe|függesztett kizá-
rást'
2. A Bíróság Íe|kéri az osztá|yÍőnököket, hogy kös-
senek |stvánna|szerződést, ame|yben a változás ér-
dekében tett vá||a|ásait rögzítik. A szerződés te|jesÍ-
tését a Bíróság 1994 januárjában megvizsgá|ja, az
osztályfőnökökkel, |stvánnal és a szü|őkkel fo|yta_
tandó beszé|getés keretében.
Ha a szerződés sú|yos megsértésére derül Íény, ak'
kor a Bíróság azonna|' Vagy a tanév végi határidőveI
e|tanácsolja Istvánt az iskolábó|.
A szerződés időszaka |ényegében próbaidő, eZaIatt
az István magatartására, enyhébb fegyeIemsértése.
ire vonatkoző észrevételek az osztályfőnokoknek
továbbítandók.
3. Az isko|abírói megbízástó| va|i e|ti|tást a Bíróság
helybenhagyta.
Indok|ás: A PoIitechnikum műkÖdését veszélyezte.
tő órai rendzavarások sú|yos, szaporodi vótségek'
MegfékezésÜkhöz a Bíróság szigora is szükséges.

Török Lívia ügye

A bíróság tagjai: Borbé|yné Nagy Éva
Kalina Yvette
Récsán Gábor

Védő:Töro}< Józsefné
Tényá|Iás: Török Lívia ápri|is 26-ánés27-én hiány-
zo|1az isko|ábó|. Mint utó|ag kiderü|t, érvényes orvo-
si igazolással rendelkezett, de nem vo|t beteg. Lívia
hiányzásáró| édesanyja sem tudott, azt hitte, hogy lá-
nya a két napot a Po|itechnikumban töltötte. Lívia
május 28-án korü|belÜ| két órát késett, ezt a Moszk-
va tér környéki á|dat|an közúti helyzettel indoko|ta.
Az osztá|yfőnökök a két napot és a két óra késést
igazo|atlan órának nyi|vánították, így Lívia igazo|at-
|an óráinak száma e|érte a 26-ot, ami megha|adja a
maximá|isan hiányozható órák számát.
Az osztá|yÍőnokök döntésÜk vé|eményezését kér_
1ék a Bíróságtó|.
Határozat: A bíróság úgy döntött, hogy ezt az orvosi
igazolást nem |ehet elÍogadni, hiszen Lívia nem volt
beteg, így igazolat|an óráinak száma a Bíróság sze-
rint is 26. Ugyanakkor, mivel Lívia igazolatlan órái.
nak je|entős részét késéssel szerezte, ezért nem kell
automatikusan e|hagynia az isko|át, hanem Íe|füg-
gesztett kizárásra íté|tük. A kizárás életbe |ép, ha Lí-
via bármi|yen üggye| 1993' december 31-ig Bíróság
elé kerü|.

Budapesl, 1993. május 26'
az isko|abírók nevében: Kalina Yvette

Az Informatika-ügy

A Borbé|yné Nagy Éva, Récsán Gábor és Bágyi Lász-
|ó alkotta Bíróság 1993. május 12.én tárgyalta a La-
kos Dánie|, MoInár Csaba és Sándor Dánie| által alá-
írt, és közÖsen beterjesztett',Bírósági megkeresést,,,
melyben az Inf ormatit<a.ryqn\ g,cqoport |.. évÍolyamos
3. negyedévi vizsgáztalási e|járását nehezményez-
ték. A Bírósághoz benyújtott dokumentum te|jes
egészében o|vasható a Poligráf előző (||. évÍ. 11.)
számában íov annak ismertetésétő| e|tekintek.
A tárgyaláső|sősorban tisztázó je||egű vo|t' A bead-
vány panaszpontjait konkretizáltuk és érte|meztÜk.
További - a beadványban nem szerep|ő _ prob|é-
mák is előkerültek. A Bíriság a fe|eket megha||gatta,
majd tanácskozásra visszavonuIt.
|nnen azonban már határozatot hozva tért vissza.
Ebben ieszogezte: a tárgya|áson |ényeges do|gok
kerÜ|tek napÍényre, számos fontos probléma mego|-
dásra vár' A Bíróság azonban nem magát érzi e|ső-
sorban i l|etékesnek a konÍ|iktusok Íeloldásában,
sokkal inkább a munkacsoport és a beadvány szer-
zoi, valamint a tantárgyÍeteiősox közötti meg6eszé_
|ésekben |átja a megoldás ku|csát. Magának |egÍe|.
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Jebb kataIizátorszerepet szánhat. Ennek érteImében
kÖte|ezi a feleket (Íele|ősként Ka|ina Yvettet és La-
kos Dánie|t),|'og.y B napon belÜ| üljenek |e megbe-
szélnla prob|émáka| va|amínt 14 nápon be|ül telye-
nek pontot azÚgy v.égére, azaz jöjjon |étre kompro-
misszumos mego|dás.
Amennyiben a megbeszé|ések során marad nyitott
kérdés, s ebben a Bíróság dontése szüksége3nek
látszik,.akkor az ügyet újrávizsgá|juk. A megbeszé-
|ésekrcÍ| összefog|a|ót kérünk Ka|ina Yvetté, va|a-
mint a három beadványszerző a|áír ásáva|.
A megbeszélé.sek |evezetésére aján|ottuk Boros
Andrást, a felkérést azonban a Íe|ekie bíztuk - ha jó-
nak talá|ják ezt a módot.
A határozatot a felek elfogadták.

Budapest, 1993. május l5.
az lsko|abíróság nevében: Bá9yi Lász|ó

Megá||apodás

1. Az lnformatika Munkacsoport a felie|entést
benyújtó diá kok k a I e gyetértésbe n.a k ov etk.ező kér.
désekkel fordu| a Huhogáshoz:

- Lehet-e o|yan ' 'házido|gozatot. ' íratni, ami a
vizsga részét képezí, tehát akár pozitívan. akár ne-
gatívan beszámít a vizsgajegybe?

, - Ha |ehet, akkor a részeredményeket tegyék
vi|ágosan |áthatóvá|

. - Je|enjenek meg az év e|ején kiadott kovete|-
ményrendszerben a,,házidolgozatok,, témái és
beadási határidői!

. Lehet-e o|yan ,.házidolgozatot.' íratni, ami
csak pozítívan, bónuszként számít be a vizsgajegy.
be, ugyanakkor megírása kotelező (ez annyit jétént,
hogy amíg a diák nem ad be egy elÍogadhátó.szintű,,házido|gozatot,,, addig a meg|évő vizsgaeredmé-
nye nem érvényes)?

- A Vizsga időpontját előrehozhatja-e a diák a
munkacsoporttal egyeztetett időpontra?

2. Az lnformatika Munkacsoport vá|lalja, hogy
|q,a.qegsz,okottó| e|térő (egyéni, írásbeIi; úizsgáí
tatási formát a|kalmaz, akkor a vizsgát megetőző
negyedév e|ején kikéri errő| a tantárg/Íetetősók vé.
Ieményét.

3. Az |nformatika Munkacsoport válIaIia. hoov
ha objektív akadá|yokba (órarend.i prootémát<; ne"rír
ütközik.' mindent megtesz azért, hogy a diákok isme.
reteiknek megfele|ő csoportokban1anuIhassanak.
(A Huhogás május 27-én megtárgya|ta a Íenti Megá||apodást, és
hosszas vita után az 1 ' pont e|ső és negyedik bekezdésében fel-
tett kérdésekre /több mint kétharmados többségge|/ NEMmel Vá-
laszolt.)

Amegbeszélések lezajlottak, s mindcrr bizonrr;'al crcclnró-
nyeseknek tekinthetők, hiszen lótrcjött cgy McgáIla1lo-
dás, melyet a Bíróság megkapott. Ezze| az'iigyet lc7ár.trrak
tekintjük. Reméljük azonbarr, hogy scm a t'liíksíg, scnr a
tanári oldal rrem tekínti befejezettrrck - }ta rtctIr is czt. az
ügyet, hanem a megbeszéléseket általírbarr ., tLrdlri i l l ik
sokkal jobb megegyezni dolgokban, miut a Bírítsírgr.a lríi-
rítani a nézetek közötti döntés fclelősségót.

Budapest, 1993. május 3l.
Udvöz|ct tcl: I}írgyi Lírszlír

Demmer Judit, Lombosi Judith és Pintye lstván
ugye

Bírók: Rényi Atti|áné szü|ő
HarsányiRita(JP) diák
Szabó László tanár

Tárgy: 1 5 órát meghaIadó igazolat|an muIasztás,
A Bíróság a három tanu|ó ügyét egyÜtt tárgyalta.
Tényál|ás: Lombosi Judith 19, Pintye |stván 16,
Demmer Judit 15 igazo|at|an órája miatt az osztály-
fonök automatikus fe|jelentést tett' A tárgyalás
napjáig Lombosi Judilh és Pintye lstván még í ttt. s
orát mulasztott igazoIatIanul.
Tárgya|ás: A tanu|ók e|mondták, hooy ioazo|atlan
hiányzásaik reggeIi késésekből, a jeleTr|étíív a|áká-
sának eImulasztásából, testneve|é.s órákró| való tá-
vo|maradásbó| és a vizsgákon történő nem meg je-
Ienésbő| adódtak.
Mo|nár Lajos osztá|yfőnok az érintettek szüleit az
ÖtÖdik igazolatlan mulasztást követően - ha nem is
rögtön, de még e|fogadható, nem tú| késői időben -
értesítette, a tanulókat szóban f igyeImeztette.
Az osztá|yÍőnok Lombosi Judith és Pintye |stván
helyzetét azért is sú|yosnak ítélte meg, m'ert már a
tava|yi évben is 20 i||. 18 órát mulasztottak' bár
ak.kor még nem ke|lett Bíróság elé á|lniuk. Viszont
idén sem tudtak - a figye|meztetések e|lenére sem -
igazoIatIan hiányzásaiknak gátat szabni.
Az érin'tettek megha||gatásábó| kiderü|t, hogy a
nagyszámÚ mu|a.sztás többnyire hanyagságuknak,
Íegyelmezetlenséguknek tudható be, és_eztáz érin_
tettek el is ismerték'
Határozat:
1 A Bíróságmindháromtanu|ótisko|abíróságif igye|-
mezleteSben reszesíti.
2 A Bíróság kote|ezi az osz|ái|yÍőnököket arra, hogy
amennyiben Lombosi Judit és Pintye |stván a jöúő
tanév kezdetétő| 1O-et meghaladó igazo|at|an.órát
gyűjt össze, automatikusan tegyék mög f e|je|entésü.
ket a Bíróságnak.
Ha a két nevezett tanu|ó az igazolat|an mulasztások
a fentiekben meghatározott mennyiségét már 1993'
december31-ige|éri, a Bíróság ug!üket újra tárgya|-
Va _ a Íenti kor|átozás felrúgása miatt - d-öntésé6en
sú|yosabb íté|etet hozhat.
Ha később ke|lBíróság e|é ál lniuk, úgy mérléktartó,
kgvésbg fegyelmezet|en hozzáá||ádukat enyhítő
körÜ|ményként f ogja keze|ni
Indoklás: A Bíróság Lombosi Judith és Pintye |stván
esetét sú|yosnak, de még orvoso|hatónár tátta.
Mive| úgy |átszik, hogy q két tanu|ó a maga erejébő|
nem tud igazo|atlan órák összegyűjtése nélkül
isko|ai köte|ezettségeinek e|eget ienni' ezze|
T,agural és tanu|mányaikat ves2é|yeztetik, így a
Ulrosag InooKo|tnak |atta a fenti szigorúbb, kor|átozó
határozat meghozatalát.

Pest, 1993. június 3.
Szabó László isko|abíró

A4 íté|qtek e[en 15 napon be|ütfe|lebbe-
zés nyújtható be.
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Legsportosabb ip.:
Fehér Tamás /7/

Legstréberebb ip.:
Patkó György /14l

Legszebb szemű ip.:
Rasztik Péter /8/

Legszexisebb ip.:
Pertl Gábor /6/

Legtiibbet tartozkódik a Poliban:
Jakab Judit /9/

Legtrehányabb ip.:
Veres GáborJP /ltt

Legviccesebb,ip.:
Tibor /10/

Legiobb ip.:
Debreceni Klára l5/
Nagy Ákos /5/

Szabó Lász|ő /63l

DebreceniKIfua l44l

Adorján Miklós / l1/

Y áczi Diana l2I/

Csoncsi /47l

Szokolai Jőzsef l16/

Fuchs Péter /18/

Horn Cábor l] l

Molnár Lajos l27l

Badics Krisztina /18/

Harsányi Rita l9l

Gerlits András l17/

E.Földi Giliszta i 18/

Gerlits András /15/

Récsán Gábor l|5l

Hann Péter 16l
Tibor 16l

I
I

I
I

Jön a LoGo merészen,
Kezében egy je|vény henyésze|.
Vajon kié |esz a |egpolisabb medá|?
Kiámu|hat' mint a szamár ?
Nyújta kezét e|őre merészen,
S Nagy Akos me||ére he|yezi keményen.
Jólvan Íiam, doIgoztá| keményen|
Aktívabbná| aktívabb voltá| az évben'
Láthattunk színpadon, oIvastuk lapodat,
s ráadásul többször ha||hattuk hangodat.

Egyenes rohammal jottem,
Vajon csorgött.e az oram?
Már nregint tíz percet késtem,
Pedig kicsorgott az órám.
Ugyiez nem lehet mégsem?
Hiszen kicsörgött az Örám'
Már nregint ot percet késtem,
Pedig sokat csot.gött azorám'
Gyere bambu|junk hát együtt,
Mert bumbulni oly csodás.
Bá|int, ó Szabó Bál int, ná ná ná ná......

KÜ|ön. LEG.a emberek
ldézetek a nyertesek dicshímnuszaiból

Repüla roplabda, kitudja merre s hová,
Egy, amibiztos, va|akit eltalá| (vagy nem).
Legsportosabb aIkata ryindenkit Ienyűgöz,
Teljesítménye ingadozo........ Pedig:
Lehet ő szerény, |ehet ő jámbor,
Egy néven ismerjÜk őt:Szabó Lász|ó.

Minden reggel tejet iszom,
Attó| dwzad az én izmom.
Nem akármit eme|getek,
Me|ák néven emlegetnek.
Nagy Szabolcsnál nincs erősebb. Juhé!

Ha az| mondom,,sarok.'. akkor az,, közért,, .
Ha netán B.A.Z.+,
Akkor Borsod-Abaúj-Zemplén. (kék kereszt)
Káromkocini azt tud, s szája a legnagyobb,
Az isko|ában bármerre jársz megha1[od.
Furcsa egy stí|ust képvise|,
[áromkodni taián elf elejt.
Igy hát azt mondom, Rómeó, javu|jmeg, kérlek,
Mert a té|apó ismét virgácsot hoz néked.
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A L3C.P7ARÁDé eredvnánye  a  PoI ibqn

Legaktívabb ip.:
Molnár Lajos (11)

Legbambább ip.:
Rasztik Péter l|Il

Legelegánsabb ip.:
Gallai Zsófia /10/

Legelkésőbb ip.:
Lakos Dániel /11/

Legerősebb ip.:
Ehleiter Tamás 126l

Leghidegvérűbb ip.;
Jakab Judjt /ői

Legiobb becenevet viselő ip.:
Szmöre /8/
B.G.I. Joe /8/

Legkáromkodósabb ip.:
Aubel Levente 126l

Legkedvesebb ip.:
Klein Anikó /8/

Leglustább ip.:
Manuaba W. AlÍ.ila lI2l

LegmegbÍzhatóbb.:
Varga Adrienne I'll

Legnagyobb ófvágyú ip.:
Nagy Szaboles l16l

Legnagyobb szájú ip.:
Nagy Ákos /12l

Legpimaszatrb ip.:9
Lombosi Juciith /8/

Legpolisabb ip.:
HornGábo r / j 9 l

Nagy Akos /53/

Szabó Bálint 156l

Pert l  Gábor /|4/

Szabó Bá|int 146l

Nagy Szabolcs 149/

Horn Gábor l9l

E.Földi C|riszta l32/

Gerlits Andréts l41l

Diisi Alojzia l13l

Rényi Zso|t 116l

N{olnár Lajos l12l

Fuclrs Péter 136/

Gerlits András l14l

Aleva Mfuta l28l

Nagy Akas l23l

E.Földi Gi]riszta l|9t

Kovács Mirkő l24l

Dernmer Judit 111l

Kovács Róbert /13i

Molnár Lqos /29l

Bilkei G.I.BaLÍrzs 17l
Veres Gábor l7l

Rómeó /11/

Szokolai lozsef l32l

Fehér Máfta /l0l

Szabó BáIint l15l

Fehér Máfia l9l

Csor'csi 129/

Aleva Márta l13l

Gerlits AndrÍts l27l

E.Földi Gi|iszta l21l
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Mint a |ajhár fenn a fán,
A |eg|ustább is o|yvidám,
Hasára mindig süt a nap.
Ha munkáró|szó esik, a szeme is kiesik,
^jaiaiaj,mit képzelsz te róla.
Segíteni elfelejt, Rényi Zsolt hát megfeIe|t,
De vajon meddig ?

Nem nem nem, nem nem nem,
Nem megyek én ínnen e|,
Míg aTetris játékban én újcsúcsot nem érek el.
Akinek az gondot okoz,
hogy a Polibanvagyok,
Keresse meg Csoncsi havert,
Hogy ne okozzon gondot.

ott sétálegy bomba nő.
Ruhája egy tarka gönc'
Diáná| ma nincsen jobb,
Szexis nőt akarok !
Gyere baby járjunk táncot.
De csak|s szexis táncot.
Gyere baby Járjunk táncot.
A legszexisebb táncot.

Hugi vagyok csupán a sok közü|,
Ki legstréberebbként a LEG-be bekerü|t
Ez nemvo|t nagyon szép tcí|etek,
Hisz Iegstréberebb senki se Iegyen.

\4essze, messze egy távoIi vidék.en
Elnek a törpék nagy.nagy békessógben.
Vezetőjük a Hor családbó|származó
Nagyszaká||ú Gabo,
Akit a törpék egyszerűen csak úgy hívnak:
Leghidegvérűbb becses Horn Gábor'
Békességnek nagy az ár a,
A főnök nem mehetett isko|ába.
Ám afőnök gondo|t egyet,
Szerényen megkérdezte.
Ki a legjobb törpök torpje ?
Nagy a csönd és hal|gatás
S egyszer csak egy kiá|tás.
Te vagy a |egjobb, ó nagyszakál|ú Horn Gábor !

fn vagyor a hát te ki vagy?
Ehesebb, mint bármeIy farkas.
Eszem duzzog, agyam forog,

Szmöre, kér|ek, hagyd már abba,
Egyél.i gyá| a szám|ámr a,

Legelegánsabb vajon ki |ehetett ?
Mert tippjeim között f iú nem szerepe|t.
De a divat megmondta nékem,
Pert|Gábor a legelegánsabb az évben.

Úgy szeretném meghálá|ni,
A szívemet úgy kilárni,
Hogy az egész iskola ha|lhassa
A Iekedvesebb Diósi Alojzia.
Hisz olyan jó hozzánk

Gilisztának lenni é|vezet,
Túrhatod a ÍÖ|det, ahogy képze|ed,
Döcögsz és nyögsz jó nagyokat,
A foldet eszed, te ostobal
lsmerek én is egy GiIiSztát,
Németh AttiIa' ez itt nem vitás,
Beceneve a Iegjobb a sok k.özül,
E. FoIdiGil iszta ez nagvszerű.

Az a kék, az akék, akinek a szeme szép,
Akinek a legszebb a szeme.
Hát az övé, hát az övé nagyon szép
A szeme is, a szeme is nagyon szép
Adorján, Adorján, hejte Adorján Miki!

Hopp a könyvem' hopp a tol lam,
Ejnye megint olthon hagytam,
Ejnye megint otthon hagytam.
Hopp Iemezem, hopp ígéretem,
Ejnye azt elf elejtettem,
Ejnye azt eIÍelejtettem.
Nem |esz így jó, úgy sem jó majd,
Legtrehányabb miért a Jóska?

Legpimaszabb a barátom,.Vak,' is szegény, úgy látom.
Szemtelenség uldÖzi'
A betegség még kergeti '
A. Márta, gyorsan szaladj,
Nehogy ie is "vak"si maradj.

Kevés az ot|et, kevés a szó,
LeÍontosabb, hogy légy megbízható.
Hallod-e szavakat, kedves Lala,
Hisz a Iegmegbízhatóbb az te vagy, Lala.

Viccesebb, mint te is tudod.
Attól aztán megéhezem ?
Gyomrom korog, mert nem ettem,

Jimmy

Gerő Anna - KN. rajza
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Az Université de Neuchatel (Svájc) támogatásá-
vaI létesült Svájci.Magyar Vállalkozásfejlesztési
Alapítvány {SMVA) programját megvalósítva,
a TUDoMÁNYos ELŐKÉszlr,ő KÖzPoNT

144 őráts vállalkozőképző kurzust indít.

A kurzus sikeres elvégzése után a résztvevó.k megkapják a NEUCHATELI
EGYETEM vállalkozó képzőj én ek bizo nyítványát.

A program felépítése a svájci vállalkozói szemlélet korszerű hazai adaptálasával,
élvonalbeli szakemberek bevonásával történt és az alábbi modulokból á1l:

1. vÁLLALKozÁsoK vEzETÉsE (MANAGEMENT)
2. vÁLLALKoZÁsoK GAZDAsÁcr rÖnr{Yn zr.Tr,
3. szÁMvITEL
4. PÉNZÜGY
5. A GAZDASÁGI ÉI,Br JoGA
6. EMBERI rnŐr.onnÁsor
7. INFORMATIKA

A résztvevők kidolgolzák saiát vállakozásuk üzletí tervét és cégiegyzésre
alkalmas forrnában a társasági szerződésüket.

Az sMvA a kisvállalkozók svájci szakmai szervezetének segítségével közvetíti
a legiobb íizleti titleteket az érdekelt partnerek között.

A tanfolyam díja: 22.500,.Ft. A teljes tankönyvgarnitura önköltségi ríra:1.500,-Ft.
A tanfolyami díjak a vállalkozásoknál költségként elszámolhatók.

A sMvA és a Közgazlasági Politechnikum által közösen szeTvezett' szep-

temberben induló tanfolyamra a Politechnikum titkárságán lehet jelent-

kezni Veréb Szilviánál :

Tel: 133-49-05

A jelentkezés határideje 1993. június 25.
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MI A ilIAGYAB?
Másodéves tanítványaimnak tettem fe| ezt a kérdést, persze egy percig sem gondo|va, hogy erre az egyéb-
ként is megválaszo|hatatlan kérdésre éppen to|Ük kapom meg a Íe|eletet' En magam utálom is ennek firtatá_
sá|.
Kíváncsi vo|tam azonban a Ti gondolataitokra. Nem árt tudni még, hogy 1939-ben Szekfű Gyu|a szerkeszté-
sében megjelent egy kötet ezl a kérdést viselve címül. ott híres, je|entékeny emberek va|lottak kudarcot,
amikor nagyon komolyan akarták' megtalálni a vá|aszt. Ta|ánazér|, mert nincs is komoly válasz.
Néhány mondatot átnyújtok most a befutott írásokbó|. Ezek a szövegkörnyezetbő| Önkényesen kiragadot-
tak, parányit szerkeszteltek. MegoIdásom ta|án mégis bocsánatos, hiszen szavaitok érteImét nem forgattam
ki.

Bágyi Lász|ó

(.'.) miért utá|ják sokan a kozmopo|itákat?
Nekem mil jelent az, hogy magyar vagyok? Csak
egy vélet|en, amire nem érdemes kü|önös hang-
sú|yt f ektetni, vagy más?

Nemzet: öntudat. Fájó pontja a kÖrü|öttünk fo|yó
dolgoknak - ho| végződik az öntudat' és ho| kezdő-
dik a fajgyű|o|et, az',idegenek,, kirekesztése társa.
dalmunkból, országunkból? ('..) Ho| van a ha|ár?
Hogyan |ehetünk büszkék álIamunkra, otlhonunk-
ra anélkü|, hogy mást megsértenénk ezze| az
öntudatunkka|? (. ' .)
En mint otthonné|kü|i furcsán és csodá|kozva né-
zemazoka| az emberek'et, akik'ben ég a hazasze-
retet és ontudat'..

objektíven: nép; a finnugor nye|vcsaládbó| ered; a
Ká rpát.medencében Íekszik a magy ar haza'
Szubjektíven:én is magyar vagyok;a csa|ádom, az
őseim mind magyarok; a magyarok ugyano|yan
emberek. mint a t öbbi ember a Fö ldön. .. 

: ' .
A

Hmm...

A magyar: bátor, védett, Iusta, humoros.
Bátor. Mert bátor az. akiel|ent mer mondani annak
az ENSZ-határozatnak (ta|án inkább EKG.döntés
Volt - az összeál|ító megjegyzése), ame|y megti|tja a hús
exportálását a közép-európai országokból. Es
egyébként is; aki meg meri enni a sertéspestises
húst..'
Védett. Mert néhány nagy ország bizalmát é|vezi(?)'
Es egyébként is; moslvettünk egy csomó Íegyvert'
Lusta. Mert miért do|gozzon éhbérért. Es egyébként
is; minek dolgozni, amikor megkapja a segélyt.
Humoros. Hiszen egy i|yen magyar kormányon
csak röhögnilehet.

A magyarokró| egy ku|Íö|dinek többnyire a gulyás-
leves, a paprika, a bor, az evés és más hason|ó jut
az eszébe. A |egtöbb külÍö|di ennyit tud ró|unk' mert
ez terJedt e|, ez híres' Pedig én mint magyar nem
tartom fontosnak vagy jelIemzőnek magunkra ezt,
sőt zavar, ha egyből ez jut rólunk va|akinek az
eszébe.

Egyíajta ku|túra és mentaIitás.

Magyar. ''Egy nép, egy nemzet!', Mondták Kossu.
thék 1 848-ban. Ezzel vitatkoznék.

A magyar csak van. Mint a többi nép. Van jó ma-
gyar és íossz magyar. A rossz több. Mindenkinek
megvan a vé|eménye ró|unk. (' ) Mi mindig csak
hátul vagyunk mindenben. (..') Önsajnálat, az Van.
De senki a kisujjál sem mozdítja semmiért. csak
ülünk a.,|imonádéban',. (..,) Majd biztos Iesz va|ami.
Jó vagy rossz, nekem mindegy. Tényleg mindegy?

Az egész TrianonnaI kezdődött (...)
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A mama levelei József Atti lához

I .

Attila! Ne írj le mindent,
Csak aminek örÜlnek az emberek!
Teerős vagy,fiam,
Csuklódban megáll a penge,
A szívedben nem topognak vakok,
S ha Isten néha részeg is,
Hidd el, neked hűzzákaz zrrrgyalok.
Sokra viszed még, meglásd Attilám,
ViI liímok s zer ető je leszel,
Csakkíméld a hangod és néha
Térj meg magadhoz, ha mások elűznek'
Meghozták a szenet, képzeld,
!íint ezernyi leölt ló patája,
Ugy sötétlik a hiírom miízsa
A pincében.Egész télen jó meleg lesz
(Gyere majd haza néha),
Kihúzzuk tán tavaszig.
Riasztó a csend, amit magad körül
Hordozol. Azt mondod.
Mindenki utál, uti{na mindenki szeret,
Demeg senki sem ismerhet.
Nem is mer ismerni, de én
Mertelekés mégis semmit se kaptál tőlenl,
Csaknyomort.,7De az a jó
Anyomorban, hogy legalább álma van,,,
Hát álmodj, fiacskám, álmodd meg magad,
Csakvonatokkal ne álmod i sose!

Egysoros

Egy sor sur,
Egy sor nád,
Megin..sör,
Meginnácl

I I .

Nekem a Hold minden éjjel
Egyformiín tetszik,

De nem hiszem, hogy lakniík emberek.
Merthaígylenne, te
odaszülettél volna.

Az elvtársakkal vigyízzl.
Jó emberek, de v.eszélyes velük.

Míg ocsödönvoltál,
Körtefi{nak álmodtalak,

Gyümölcseid felevolt csak ép.
Emlékszem, mikor kirúgtad

Belőlem testedet, nagyon horzsoltál,
Csonttá apasztott a Kn,

Fájtam életed.

Schwek Alexandra - KN - ra iza RoGer versei
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Az elsőévesek az utóbbi időben a BibIiával és kÜ|önbózo népek mitológiájáva| ÍoglaIkoznak. A következő o|da|akígyvagy Úgy ehhez a
tananyagrészhez kapcso|ódnak:

TEREMTÉS

Kezdetben nem Vo|t semmi' A Nagy KosaI az frrben Íe||e|hető Összes anyagok összegyúrásából ke|etkezett.
Teste alkotórészei |ettek később a fö|di e|emek' Telt mú|l azidő,és a Nagy KosaI nagyon unatkozott. Egy őrü|t
p||lanatában mega|kotta a kÖnyvet, hogy Iegyen mit olvasnia. De fény né|kü| nem tudott o|vasni. Megterem.
tette tehát a napot, a fényt, aminé| tudott o|vasni. Sok gondolkozás után rájött, hogy nagyon egyedül van. Meg-
teremtette Leórát, akive| egyutt é|hetett' gondo|kozhatott. Rájött, hogy. a Napnak se lehet Jó egyedül |enni,
ezért megteremtette nekia Holdat. A Nap és a Hold gyermeke lett az Éjszaka. A Nagy Kosa|és Leóra első
gyermeke lett a Férfi, második a Nő' Mert a Nagy Kosa| rájött, hogy nem jó egyedÜ| |enni. Megtermtette nekik a
íö|det' hogy |egyen nekik min élni' A Nagy Kosaltáplá|ta őket édes hemorésszel- és ízes kéniásszal... Ekkor
még az embereknek (így nevezte e| Nagy Kosal és Leóra a FérÍit és a t'tőt) nagyon jó do|guk vo|t, hiszen ké-
nyeztették őket az |stenek rendesen' Leóra megtanította őket járni.ke|ni, enni.inni, mu|atni' é|vezniaz é|etet'
Nagy Kosal megtanította őket írni-o|vasni, gondo|kodni, zené|ni, rajzoIni' Csak azt felejtették el megtanítani
az embereknek, hogy hogyan ke|l igazán szeretni egymást és isteneiket.

AZ |STENEK MEGHARAGvÁsn AZ EMBEREKRE

Telt mú|t az idő, és az emberek szaporodtak és sokasodtak. Nagyon e|bízták magukat. Azt gondolták, hogy
ők. az egyedü|iigaziteremtmények, még a Nagy Kosa|és Leóra is csak nekik hódó|' A Nagy Kosalrettentőón
megharagudott az emberekre. oriásióceánokal teremtett, elárasztva a Földet sós vízzel, hogy ne tudjanak
belő|e inni. Egy pár ember imádkozotl a Nagy Kosalhoz, bocsánatot kért tőle, ezek az emberet< megmene-
kültek, mert a Nagy Kosa| szárazfo|det támasztott talpuk alatt. De ez még nem vo|t elég a Nagy KosalÁat<. Át-
|atokatteremtett, meIyek benépesítették a vizeket és a szárazÍö|deket. Megtanította az embereket vadász-
ni, ha|ászn|, fegyvereket készíteni, és megteremtette nekik a tÜzet, hogy megpuhíthassák raj|aazé|e|met. Az
emberek ezután fáradságos munkával szerezték meg mindennapi betevőjüket, nappaIra meleget, éjszaká-
ra hideget teremtett a Nagy Kosal, és egyÍo|ytában f élniük kellett az embereknek a veszedelmes ragadozók-
tó|. Nagy Kosalöregedésse|, ha|á|la|, betegségekkeI is büntette az embereket.

AZ ADM|NISZTRÁTORoK TÖRTÉNETE

A Nagy Kosalnem tudott az emberekkelt örődni, mert már öreg volt, és az emberek nagyon sokan vollak
már, és túlsok gondjuk vo|t' Sokan ha|lak meg, és ezekkeI a |eIkekkel se tudott mit csiná|ni. Ezér|az|ta|á|ta ki,
hogy a halott emberek le|ke fe|kerüljön az istenek közé és ők irányítsák továbbá az emberek sorsát. Ezna_
gyon nem tetszett Leórának' mert úgy gondo|ta, hogy ezzeI a Nagy Kosal elveszti tekinté|yét, és a fö|dön így
óriáslkavarodás lesz. Nagy Kosal nagyon megharagudott Leóráia, és megmondta, hogy többé nem auaí1,a
látni' Leóra e|keseredett, hiszen ő mindig imádta Nagy Kosalt, és most, csax egy tanácsáia ennyire meggyű_
|olte őt. Meg-kérte Nagy Kosa| teremtményét, a kígyót, hogy ölje meg őt. n kígyó készségesen reíiesítettát.eó-
ra parancsát, és megmarta' Leóra |e|ke e|repü|t, de nem ment Íö| Nágy rosai me||é, naném a Fö|á és az égbo|t
között mozgott szünte|en, ezt a je|enséget az emberek Szólnek nevezték e|. Nagy KosaI megbánta tettét, de
márkésővolt. E|indu|lmegkeresniLeórát a Fo|dön, de nem találta meg. Ekkor kéíkarját kitáúa sírnikezdeil,
ésúgy maradt' így szü|etett az első f a. Ma is a szé| időnként elrepü| a tár totott, i|yenkór a fák a szé| után nyúl-
nak, de nem tudják megfogni.
Leórának mégis igaza lett' Az emberek |e|kei képtelenek voltak arra, hogy igazságosan kormányozzák a
fö|di é|etet. Marakodtak a hatalmon, de nem törődtek az emberekke|. Nem tüdták irányítaÁi a földi
eseményeket egyedu|, úgy ahogy a Nagy Kosa| tette' Azt ta|álták' ki, hogy mindig |esz egy vezér,és annak
lesznek adminisztrátorai, akik majd minden embert tudnak egyenként figye|Ái. saJnóó ezek a szo|gák
9k,9zták a legnagyobb kavarodást. Nem tudlák rendesen végezni a rá1ut< kisiábott Íe|ádatot, és az embeiek
hiába könyörögtek, nem történt semmi vá|tozás.

*Hemorész: finom ital, melyet egyébkónt a Nag;- Kosal és Leóra is kedvelt.
**Kóniász: finom kenyér' melyet a szópséges Lcor.ai siitött.
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A BUNBEESES

Eppen jártam-keltem a Paradicsornbair, anrikor meg.
láttam az asszonyt. Gyűlöltem őt, hiszcn ettbcr volt, s
Istennek első számú kedvencc, persze Ádánr utárr.
(Ezért Adámot még jobban gyűlöltem.) Szóval nlár tta-
gyon unatkoztam' amikor megláttam őt. Goncloltam, jó
lenne, ha csinálnékvalami gonoszságot, amive| Istettt az
emberre haragítom. Talán akkor felismerné végre, hogy
én vagyok a sztár.
Gondolkoztam egy kicsit, de csak egy nagyon kicsit, hi-
szen én szörnyen okos vagyok, s egyből eszembc ötlött a
megoldás: a tárgy adva van, ott a ,'tiltott |a,,. Nagyot
nevettem akkor, s aZ asszony után roharrtarn.
- Hé!Éva!
- Szerbusz, Kígyó! . rnondta'
- Azt hallottam - csűrtem.csavartaÍIl a szavakat -, hog}
te és persze a férjed nem ehettck a kert 8'Vümölcsciből' -
Alig bírtam ki nevetés nélkül.
-Oh, ezbadarság, csak két fáról nem ehetürrk, a.ió ós go-
nosz tudás fájáról és az örök életéről'
- Tényleg? - sziszegtem' - S ugyan miórt rrern?
-Mertmeghalunk.
-Ez nem igaz. Ha esztek róla, ncnr hallok nreg, csak oko_
sak lesztek, mint Isten, s jónak ós gr;rtosztrak trrtlói '
Ezért nem akarja az Úr, hogy nregkóstoljátok' Próbírltl
csakki!
Mit ne mondjak' jó sokáig kellett móg l 'űzögctrlc|l l clt a
nőszemélyt, amíg végre ráállt a dologra. Hír'ta Árjárrrot,
s odamentünk a fához.
Áaam még nehezebb eset volt, ő csak akkor állt rá, nri-
kormár Eva leszakította aza]máI,és beleharapott cgyct.
Ekkor kivilágosodott értelmük, s rájöttek' ho3y mez-
telenek. oh' te jó ég!Ez r'olt csak a mulatságos| Ide-ocla
rohangáltak, egymás elől bujká|tak, s |iigcl.ákat
kerestek, hogyleveleikkel takargassák magukat. Err nrcg
csak álltam és nevettem ra ituk.
Ámdevége lett a mulatságnak, mikor jött az Úr. Hurrtar

íjott' hogy mi az ábra, s elkezcite Adárrrot l.aggatrri.
Áaám mondta, hogy őt Éva vette rá a biírrrc, Éva pcclig
rámkente az egészet' Jó vicc' Az ernber (állat) szí_
vességet tesz nekik, s ez a hála. Hogy én tartsaln a clc-
rekamat! |égüI is jól megkaptam, mcrt csúszórnátszó
leftem, és Eva a fejemre taposhat, én meg marcloshatom
a bokáját. Mit mondjak, szuper jó. GyÍilölök csú.
szőmásző lenni. Mindig a porban fetrerrgek' Illeg rnln-
den extra, sz őv al borzasztő.
Évának összvissz annyí a büntije, hog,v' Íájrlalornnral
kellvi lágra hoznia magzatát. Na ós?!Mi Icttnc az ttckclrt.
Ja meg a férje uralkodik rajta (ahogy érr Évírt isrncrc.ttt,
e'znembiztos, hogy így lesz).
Adámnak verejtékes munkával kell kerr1,crct lcrerllte'
nie családjának. És ki is űzettek a Pa.aáÍc,c,,nból, rrc_
hogy a rnásik fáról is egyerrek. Nem lehettlek örökclctű-
ek. Hát hol itt az igazság? Hát ki katr.rta a nagyobb biintc.
tóst?Mármegint énl

Lányi Nóra - Ká()sz -

4,'99''o madár meséjte a másiknak, hogy a Nagy-
főnök megtiltotta 'a két|ábonjáróknak, nógy egye-
nek a gyümö|csből. ame|yik á rcert rozepénteiém.
Ereztem, hogy e|jött a- nagy pi||anat, amlvel megbí-
zolt a titkos megbízóm. A megbizatás abbó|állt,
hogy Íe| ke||ett borítanom a Reádet. Ez a kétlábon-
járó mitugrász teremtmény, pedig tökélelesen
megfe|elt a|jas cé|jaimnak. Pont jókor jölt az aki-
ha||gatott beszé|getés, mert az a nagy s2őrös íeke-
te |ény - a titkos megbízóm -, már nagyon sürgetett.
Azt mondta' hogy nem mehet ezlgy tovább;hogy
ry1inden rendben megy ebben a zöldségeskertben.
Ereztem, hogy most, Vagy soha. KiÍigye|tem, hogy
a Hosszúhajú többször |ete|epszik a Fa árnyéká6á
pihenni. Egyik ilyen alkalommal gyorsan odaslisz-
szo|tam, és a Fa másik olda|án fe|hrásztam (akkor
még Vo|t |ábam is). Aztán Ieszó|tam néki. E|beszé|-
gettünk-a mindennapi doIgokról. Aztán, amlkor már
egész jóban vo|tunk, megkérdeztem, nem éhes-e.
Azt Íe|e|te, hogy most regge|izett' de Jóljönne egy
kis desszert. Mondtam neki, itt ez az alma, egyen
ebbő|' Tetszett neki ez az e|nevezés. mármini az
a|ma -, de azt mondta' neki megti|tották, hogy
ebből egyen. Erre én e|kezdtem bészé|ni azza| e
fü|bemászó hangomma|, hogy gondo|ja csak meg:
|tt ez a nagy Kert' Semmit nem ke|| csinálni, csak
enni rneg inní s a|udni, Egyszóva| nyugis é|et, s
mindent me-g lehet csinálni, nehogy ebbő| az egy
gyumolcsbő| ne lehesen enni' Sókáig dumá|tárir
neki', míg egyszer csak egy lyuk' kéletkezett a
hasában' Aztán már annyira éhes vo|t, s o|y köze|a
gyÜmö|csÍa is, úgyhogy Ieszedett egy aImát. Amint
beleharapott, az állatok egymásnák ugrottak,.de
ez mind semmi, mert NEKEM e|tűnt a lábam. Ugy
leestem, hogy azóta is Íáj' Aztán kidobtak 

-á

Kertbő|, s azóta is titkos me$bízóm e|őtt csúszok-
mászok. Most már megbántam mindent, de már

Bodza

. / .  * '  , Í r..\*--á
Bá|ind Dénes - KN - rajza
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GoNDoLAToK A BŰNRŐL

Az emberiségnek sok próbát kellett kiátlhria a kczrlctcktől a rnai rrapig. Ezek kőző' tartot'ik a bűn, a kísértés ellen való
küzdelem ís.
Mi is a bűn? Hogyan lehetne meghatározrri? A bÍírr: lrc|ytclen csclekcdct, jcllembeli fogyatékosság, a rosszakaratgyőze-
delmeskedése, az erkölcsi szabályok mcgszcgésc.
A rosszakarat az első lépcső a bűn elkövetésc clőtt. A rosszakaró rnegjelenik már Ádám és Éva történetében is, a kígyó
képeben.
Egymásik tiirténetben is találkozhatunk vele: Szokratész iildögél a piactéren. Megjelenik egy idegen, aki azt tartja ma-
gáról, hogy bárki arcáról leolvassa a jellemét. Szokratószről - akirrek köztudottan markáns, erőteljes vonásai voltak -
azt áilítja, trogy becstelcn, jellemtelen, bíjrrös lélek. Erre a köréjük sereglett athéniak felhördütnek, és azt mondják az
idegennek, hogy ne állítson ilyen hazugságot az általuk |Iagyra tartott Szokratószről, amikor rlent ís tudja, kivel beszél.
Szokratész csitítani kezdí az embereket. Azt morrclja, hogy az idegerurek teljesen igaza vatr, de egy dolgot kifelejtett a
jellemzésből: azt, hogy ő tud uralkoclni czckcrr a tlrlu.id<-rrrsírgairr.
Ez a tőrténet is azt i l lusztrá|ja, hogy mirrderr errtbcrbctr rncgtalálható a b[írr rnagja (maga az ókori bölcs is ezt hangsú.
lyozza), de mindenkiberr másképp és más mórtókbe rr rrYilvárrul rrrc8.
Sokvallás szerint csak a hívők nyerhetnck bűrrbocsánutot. Egy órclckcs jclerrsóg volt a 15. századbanNémetfötdön. A
főpapoknak ki kellett találniuk va|amit' amivel növeln i tudták at, egyházi birtokokat. Ez'ért e|kezdték árusítani a bírcsú-
cédulákat. Ennek lényege az volt, hogy aki r'aluniilyeti bűrrt clkövctett, vásáro|t egy bírcsúcédulát, és máris megköny-
nyebbült a lelke: biztos lchetett benlre, hogy tettc rnegtlocsájtatott, ós a mcnrrybe fog kerülni, hiszen bűnót törlesztette.
Az íszlám világban még ma is szigorúan büntctik a törvórryszcgőkct, a tolvajnak például levágják akezét,amivel lopott'
Abűnt gyakran bűnhődés, biintetés követi. DrakoIrról az a hír járta, hogy a törvényeket nem tintával, hancm vérrel írta'
A kisebb bűnök elkövetőire halálbüntctóSt sz.lbott ki, ós a rragyobbakra is, hiszerr nem talált a halálnál szigorúbb meg-
torlási módot'
Képzeljük el, mi történne ma a világban' hu a Lriírri ikct lncg lchctllc r,általri egy-két cóclulár,al, vagy kivégeznének min-
den bűnelkövetőt.'.!

Gyarrrrati I|rJi -Zártosztály _

ISTEN MONOLOGJA

mentek...Hiszen olyan szórakoztatóak

lgen, igen, |átom teremtményeim |ázadoznak,
pimaszkodnak, megtagadnak, kicsúíoInak..' MiIyen
ostobák! Hiszen én vagyok a legerősebb!
De én, aki életet adtam nekik' és rendes, lojá|is,
jószívű, etc. Voltam, ezt érdemIem?
Mostanára te|jesen e|szemtelenedtek, hiszen nem
Voltam elég erőteljes. De én nem akarok kiszúrni
Velük, ezért csak egy szimp|a vízozönt kü|dök rájuk,
de néhány embert, meg egyéb é|ő|ényeket meg-

Kezd rnítr e|egem lerrni az emberekből. Szörnyű, amit
czck ott lcnt művelnek. Nem lehet már tőlük nyugton
maradni. Folyton ricsajoznak, hangoskodnak. Lassan
rnár aluclni sern tudok| Es ez móg hagyján! Ezek még csak
a kisobb prrlblémák! Mert ha csak ez lennc a baiom velük '
lkkclr Itcnt is kcrrc arrrryit sopárrkodnom a nyomorultak
rn iat t !
Dc l'ol;,1611 gyilkolásznak, kirabolják egymást ráadásul
inóg paráználkodrrak is! Kezdem megbánni, hogy
egyáltalátt megteremtettem őket. Azt hiszem, az \esz a
lcgjobb rncgoldás ha leradírozom ezt a szedett-vedett
társaságot a tórképről. De hogyan? Csináljak tíizvészt?
Nctrr, az' 1rern jó. Még a végén órr is megsülök itt fent!
Megvanl Arvízl Az kell rrekik. De várjunk csak! Hiszen
ttent ntitrdegyik ember gonosz! Itt van mondjuk ez a Noé
enrberke. Az ő életvitele például határozottan tetszik.
Ugy goridolom, méltányos lenne, ha kapnának még egy
utolSó lchetőséget. ot és a családját rnegkímélem.
Elmorrclom trcki a haditervet, és azt hiszem, az lesz a
leg.jobb' ha összeeszkábál rnagának valamí úszóalkalma-
tosságot, arnivel trilvószeli az,egészet.De hoppá! Van még
egy problórnánl! Ha az egósz földet elönti a viz, a|<kor az
állattlk scrn |ognak túl sűríin étetbcn maradni. Márpedig
ők rrcrtt tchctrrek az emberek hülyeségeirií|| HáÍ, azt
hiszcrlt, Noénak egy kicsit nagyobb bárkát kell majd
fpítenie, hogy elférjen rajta minden állatfajtából egypálr.
Igy legalább ők is túlólik. Remélem, jól meglesmek majd
cgymÍrssal a hajón. Na, ezze| megvolnánk. Ismét
zserriál isat a|kottam. Mehetek pihenni! !

Aube!Levente - Káosz -

Megdöglenék az una|omtó|, ha nem |ennének. így
|ega|ább mindig VaIamit kike|| talá|nom eIlenuk.
De hát Én is öregszem, íáradok és gyöngülok'.. Egyre
nehezebben gondo|kozom... Ta|án hü|yeség meg-
hagyni őket. De-büszke Vagyok rájuk, hiszen Én
csináltam őket. És az egészről Én tehetek, hiszen
némi gonoszságot Én neve|tem be|éjük a poén
kedvéért.
De mondja, kedves pszihiáter úr' mondja, mit
tehetek?Szeretnék még egy kicsit istenkedni...

Bi lkeiGorzó lstván Ba|ázs - Káosz _
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Mottó: ,,Akáosz' látszata csak jelzője egy sokkal bonyolultabb rendszernek, amely valójában nagyon egyszerű
törvényekre van építve.

Andraax

A NAGY EPITICEZES
Az iskola szü|etésnapjára ,,épült fel,, az N?5. terenrbett a Bábc| tororry. Mint az alkotások többsége' ez a falfestmény sem egyetlen ,,úzenet,,

köz|ésének szándékával készült. Hogy kinek mit jelent, erről szó|riak ;rz a]írbbi részletek;
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Egész éjjel dolgoztunk rajta' mert másnapra el kcllett kó-
szülnie. Eleinte üdén és fáradhatatlanul ügyködtünk, nróg
a Zenei aláfestes sem hiárryzott' később már kevósbé gör-
dü|ékenyen ment a munka. Hajnaltájt jobb (bal) kar"urrk
görcsben állt' és szemiink előtt összemosódtak a szírtck,
mint mikor külörrböző színű ruhákat mosunk (össze) a
mosógépben. Amikor bekacsintgattak az első rtapsugurak
az ablakou, már csak a kávé tartott ébren bcrintinket' anrit
e|őző|egkannaszám ön t öt tünk m agu n kb a.
Az ercínk és az alkotógárcla fokozatosan fogyott, a torol)}
pedig csak lassan-lassan növekedctt.
(Ja' egyébként mi az az MH? Magyar Horrvórlsóg.i Míívc-
lődési Ház? - senki sem trrdta, amúgy jól ch'oltulrk.)
Amikor az első polis megérkezett, még rrrinc|ig a Í.alorr lóg.
tunk' és az épületcsúcsoÍ kapirgáltuk.
A diákok meglátták a tornyot' mí pedig rettcgtünk, hogy
odavész az egész munkánk, mert akkorára tátották a szá.
jukat' hogy belefért (volna) az egész' torolry . vcliirrk
együtt.
Most már majdnem készen van. Előttc i i|ök és alol} g()ll-
dolkodom, hogy mi az azMH'!,..

Gi I iszta - Zár tosll á|y -

Ahogy itt ülök' elképzelem, milyerr lehct a lrázak között a
lépcsőkön, az utcákon mászkálni, sótíúni. Cserrci és nyu_
galom venne körül, nem hallatszaÍla a7' autók zaja. Sétá-
lok a tereken, emberek mennek el mellettem. Minclcrrki
nyugodt, senki nem siet. És köszönnek' Én visszarnosoly-
gok és viszonzom a köszönésüket'
Miért van az,hogy az ember nem élhet ilyen környezct-
ben? Hol rontottuk el? Rendbe lchet-e hclztri a ballópósc.
ket? - ezek mind mély és elgondolkodtató kérclések. Es ta-
lán nincs is rájuk megfelelő vá|asz-. Talán ha ii v1r|aszok
meglennének, a Bábel ton}ya is létezrre? Szercttlórlr, ha ló.
tezne. Nem tudom, milyen és miből fakad, dc hatalnras
Vonzása van. Lehet, hogy jövőre megkapjuk a tcrrott-y rná-
sik felét is? Talán elkelne a sok segítő kéz. És ttctttcsak azl
moqdanánk ,,Szép munka volt, Í.iúk|,,' ltatletlt azt is. hogy,,Nézd, azt aházal. én festettcm!,,
Mindenesetre lenyűgöző a toÍony és a Grafiti szakkör tcl.
jesítménye is.

Kána Zsuzstt . MP -

A falon levő rajzról minden eszembe jut, csak Bábcl tor-
nya nem. Én világéletembett rníndig egy slő szcritrlí ttlr
nyotképzeltem el, egyhosszú, magas toruyo{,. Hál ez varr.

Paulov i ts  Ani ta -  VV -

Bábel tornya az ókori Babilonban á||t' Az emberek célja
az volt, hogy elérjék Istent' ezért épitkezai kezdtek. Ha-
talmas épiiletet akartak építeni, ami a felhők fölé emelke.
dik.Isten egy darabig néZte, hogy mit művelnek az embe-
rek, aztán Írgy döntött, ,,leállítja az épiíkezést,,. Az ember
riem méltó az o rragyságátroz, hatalmasságához.
osszcker,erte a lryelveket, így az emberek nem értették
mcg egymást, ós nem tudták folytatni a közös munkát.
Azóta nincs egységes nyelv. ós azóta kell az embereknek
nyclvcket tanulni.
Egysóges rryelv talán akkor lesz, ha az országok közötti
határrok Ieonrlanak...
Az iskolábarr is áll egy torony. Egy Bábel torony. Nem tu-
donr, irogy az.', építéséné|,' nr ilyen kommunikációs problé-
mák voltak, de az tény, hogy ez a Bábel torony nagyon jó-
la sikcreclctt.

Szabó Balogh Péter -Zártosztá|y.

Egy ilyen nagy épület megépítéséhez nagyon sok pénzre
varr szükség. Nagyon sok embernek oldaná meg a lakás-
problémáját. Tóbb tízezren költözhetnének egy ilyen épü-
lctközpontba.
De ki tuclja, hogy a legfelső épületek vajon ellená|lnak egy
ltagyobb crejű l'ö|drengésnek? A lakásproblémák megol-
dórlrrártak, cle vajorr ki az, aki szívesen köItözrre be egy
ilyerr kőrengetegbe? Ahhoz, hogy az ott lakó emberek jól
érez.zék magukat, parkokai, bevásárló központokat, stb.
kcll építcrri. Az cmberek egy ilyen nrellett elkicsinyülné-
ttck, ttcm éreznék jól rnagrrkat.
X20'st'áz,ac|í Bábel 1ornyot az cmberekvalószínűleg nem
az Istcttltcz való közelcdósük miatt ópítenék' .

K i r ó l yAgnes_W.
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Egyszervolt, hol nem volt, volt egyszer egy csapat crrnber.
Ezekazemberek elhatározták, hogy egy igigó,rő ópiiletct
építenek' mert föl akartak menni Istenhez. A vállalkozírs
eredménye a nyelvek kialakulása lett, Íncrt Istetr összcza.
yarta aZ építők nyelvét. Így akadályozta meg az ópítke-
zést' Hogy miért tette? A]Iílólag azért, mcrt az' enrbcrck
Islen segítsége néIkül cselekedtek. Pedig talárr csak cgy'iitt
szerettekvolna élni Istennel. Persze az nem jrrtott cszÍik-
be' hogy Isten láthatatlan...

Haris Ricsi - ZárLost.Iá|\, -

Mikor elhangzott a mondat: ,,Építsünk tornyot lstcrrlrcz!,',
valószínűleg Isten röhögö1t egy jót terctrrtmórrycirr, nrajd
folytatta a nagy semmittevést azégi pihcnőberr. UgyuIrcz
az Isten egy-két év múlva megrökönyödve látta, hogy a
kisemberek komolyan gondol j ák tervüket. El őször harag.
ra gerjedt, majd elmosolyodott: végre valami szórakozta_
tó!Alkotott ő már annyit, itt az ideje egy kicsit ronrbolrri
is. Isteni humorérzékre vall, hogy eZ[ Ilem egy kózlcgyirr_
téssel oldotta meg, hanem szépen, módszcrcscrr. Kcztlő.
dött azzal, hogy a falak hol itt, hol ott omlottak lc' kósijbb
emberek estek áldozatul rejtélyes balcsctck sorárr. lstcrr
kisded játékai közben kezdett rádöbbcrrni, ntckkclra lta_
talma van, kezdett belejönni a pusztításba, rorntrolírsba.
Az emberek eza|att tovább Í.olytatták az építkczést, nrír
senki nem emlókezett, mikor, ki ós miért kczdtc c| a tor-
nyor.
Egy nap az épitők egy része úgy ébrectt föl' hogy barrra,
sárga, vörös bőrt vett észre magárr. Kitört az első litzorrgás
a torony körül' de ezÍ" űgy két hét alatt abirahiigytírk.
Nyolc napra rá az emberek nem értették egyrnás bcszé-
dét, és eben véltók felismerni az isteni jc|ct. Sűrűrr irrrácl '
koztak Istenhez, aki ezt látva begerjedt. l.clistncric r'ógtc-
len erejét és hatalmát. o akármikor |ótrclrc-izlrirt és cltö-
rölhet olyan piti kis dolgokat' mint a torony' a bol.1'go
vagy a galaxis. Először a tornyot rontbolta le cg'y .jól
irányzott lövéssel, majd a bolygótvette cólba' Itt csúszcrtt
hiba a sámításába. A bcne felgyülemlő crrcrgiát rrcur
tudta kontrollálni' így egy érdekes hajtűkanyar utárr saját
magát találta el az energiával. Isten rrem érzékclt setnnrit
a következő percben, így a megjelenő GAME OVER l.cl-
iratot sem láthatta. Az é|et nagv játékát vógii l l0.3 l9
ponttal árta, ami egy közepes tcljesítmórry.
Am mtíködése nyomait ma is magán viscli a FöId. A bőr.
színi és nyelvi különbséek nagy gondot okozrruk szcrtc a
világon. nem érdemelt enrryi porrtotI

LencsésAndrí r s .W.

Gondolom, az eredeti Bábe| tornyán rengete8 faópítnrérr1'
volt. Ezt hiányolom erről a fcstmérryről; és a l.alragaszo-
kat. Egyébként szívesen megnézném a torolry nrásik olcla-
lát is.

Bábel  tornyának épitése
C. Anthonisz l547-es rézkarca nyomán

Nem örültem, mikor ki|estették a tornyot. Eddig az új-
szcrű eklcktika csak formákban mutatkozott meg, most
meg a szírrekben is. De talán így hangsúlyosabb'
Ncrn bírom sokáig nézni az egészet. Megfoghatatlan, káp-
rázik a s;1,elncnl. Olyarr ez, mintha időről ás tárről megfe-
lcclkczvc eg;'nrásra rakrránk emberi kultúrák százait. És
l'alárr ott vart a rni kis kultúránk is: egy tláz vagy épp csak
cgy'ablak. Ha náshol nern,legalább a falon összetalálkoz-
tak kíj|örrböző gondolatok, érzések.
Az ernber szeretné rószeire szedni ezt az épi|etet, s aZ
eg.yes részeket bcskatu|yázni, hogy aztán minden skatu-
l'yára a uregfclc|ő fcliratot' ragaszthassa, s így műveltnek
órezhessc magát...
Zúrnvur, Hát anri a rryelveket i l leti, jól mcgkaptuk!Hiá.
ba jöt tiirrk az"tán Zamenlro|fal.
Talárr a közös rryelv segíterre. Bár amilyen összevisszasá-
gok varrrrak az agyakbarrl Szóval eZ sem biztos. Mindenki
csak ól a n}aga kis skatulyájában. Az ember azt hinné,
niucs is közös érdckünk. Mógiscsak a természet győzött.
sZé|.dobált rninket több czcr kilométerre egymástól, azóta
ScÍn tuclunk közös hullámhosszra jutni.
Lassatt úgy nézünk ki a világűrből, mint ez a festmény itt
előttcnr.

Zsebesi Zsolt - FH -

Az i let l lagYon sokszínű, átIáthatatlan, megfoghatatlan,
és lra tudunk is rá jellemzőket mondani, az nem igaz az
cgószre, csak egy részére' Számomra éppen i|yen azN25-
bcrr Iáthaló Bábe| torony is.
SokszírrÍi, szirrte mindcrr árnyalat megtalálható benne.
Vart árrryókos ós világos o|clala is, mint aZ életnek. Az át-
láthatatlarrság is igaz rá, hiszen első ránézésre nem fogad-
hatja bc a szemlé|ő' minden részletének megnézéséhez,
megértóséhez sok időre van szükség. Számomra az éLetet
iejezi ki.
Betttte vatt a7' a 7'av,nr is, melyre a bibliai történet utal. Tele
van ellcntitekkel a színekben, formákban és azezek által
kitcjczett órzésekben' Nem egy hangulatot vált ki, hanem
rcll8etcgot. És nrilrdezzel feszültsóget okoz, ami nem baj,
sőt' cttólkÍil ttnalmas lenrre. Mintha ez a feszültség, zűrza.
var éltc|'trc milrkct is, mirriha ez lenne azéIet,

LuyVio la -FH -

Deák'Iantás - VV .
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Bábel tornya
avagy a mindenck háza

Az elmúlt héten egy kiilönleges házban voltam. Az embc-
rek ott máshogy éltek: kü|önös módon sernmi vita ltetrt
folyt senki között' uem gyűlölt senki serrkit' Ebbcrr a ház-
ban a vílágról szóló összes ismeret megtalálható volt.
Ez a gigantikus épület valójában sok kisebb hár'bő|, ópít-
ményből állt' Az egész kiilönös és furcsa volt.
Mikor az első emeleten jártam, a volt Szovjetuuiót pi|larr.
tottam meg. Itt láttam-haliottam, miként beszól Sztírl irr ós
Gorbacsov' Ugyanitt kéredeztem meg Marxot ós Lcrri lrt,
hogrgondo1t6kezt a szocializmust. Jelcin is itt,,ó|t',, ós
éppen nagy elmélkedésbe mélyült a mostarri orosz trcly_
z'etrő|, Az oroszok annak ellerróre, hogy itt is barorrri szc-
gények' meghívtak Szibériába a Bajkál-tó nrcllé nvaralrril
Miután megebédeltem velük, ajándékot ka1ltarn tőliik:
egy-két vörös csillagot, eredeti orosz har'al ós pul'ajkát.
Megköszöntem aZ oroszoknak a szíves verrdéglátírst, nrajcl
távoztam tőlük.
Afolyosón leültem gondolkodni, hogy rni lehct cZ itt./ Egy
ember sem kérdezte, honnan jöttcnr és hogy kit r,agy rnit
keresek itt. Minden párhuzarncisaIr i l lctve ttent l.eliyatttrr-
tosan zajlik' mert rnindcrr mc8'van, ami cslk a Ft-lldörr
volt, van, lesz, i l letve lehetne, de netn valóstl l rttcg. lt l
együttes erővel Sztálin, Lenin, Gorbacsclv ós rrri lrtlcrriragy
politikus olyan Szovjetuniót kópesck összelroz.rri, összc-
kovácsolni, ami abszolút nem felcl meg a valóságrrak.
Afolyosón kiszemelt magának egy ember ós mcgszólított.
Egyből tudta a nevem. En is meg akartarn szólítani, de nri-
vel nem ismertem az illctőt, ezért nem tucltanr' Csak cgv
idő utan eszméltem föl' hogy ez az entber kísórteticscrr
hasonlít a templomokban látott Józusra, ós ez cgy kicsit
gondolkodóba ejtett. Valóban o r.olt az, kczctl'ogtanr vclc
és elindultunk a,,Nagyh ázat,, megszcnrlólrr i.
Jézus végig gyógyított és példabcszódekct tartoit ..'/ c|Í|-
bereknek azegész út alatt. Elég sok trívct szcrzctt nragá-
nak' ésvégfil velem is fogla|kozott cgy kicsit.
- Ugye nem tudod, hogy hol vagy ós mi törtórrik í1t.i .ker.
dezte.
.Valóban nenr tudom, mi van ilt, de rrag,vorr órclckcl.
-A]<kor most elmondom neked' Isten tcrcrntó a Fölt lct ós
szép sorjában mindent, majd elérkczénk Bábcl tclr.rryii.
hoz. Tudod mi történt itt?
-Igen -válaszo|tam.
- Nem tudod - mondta O. - Mert nem Ludhatocl. Az crrrbc-
rek nem tudják pontosan' hogy mi történt ott. lstcrl rigy
rendelkezett, hogy mindenki, aki ott ólt, válasszorl cgy
nyelvet a sok közül és vonuljon mincl mcsszcbb és ópílscrr
és alapítson államot' Isten fölruhá zta al' e|l|rcz. sziiksógcs
arlottságokkal őket. Cserébe viszont az|kérLe, hogy anrit
létrehoznak, amit elkészítenek a Földörr, te hát nrirrderr jc-
lenjék meg abban a toronyban, arnit ők akkor ópítctlck'
mikor el akarták érni lstent. Végül az cnrbet.ek trg-1 is tct-
tek' ahogyIsten parancsolí, ésczérL lctt az a rragy kavar.cr-
dás a Földön,Ez aház, nrelybcn mostall vagyurrk, az ak-
korj Bábel-tornya, és amint észrevehetteil, tnirtclerr rncg-
találtatik benne, ami csak létezik a Földörr.
Úgl gondoltam, hogy ide minderr ernbert cl kérrc lrozlri,
hogylássa, milyen különböző emberek képcsck ítt cg-l'ütt
élni és egvütt murrkálkodni.

Bttcsi - VV -

A lakótelepi ,,édes otthorrból,, hiárryzik a ltíLzrncsict. trÚtti.
aki ál|andóan az ab|akbalr lóg'..

K o v i  - \ i V -

Mauapság az cmbcrekltek rengeteg problémája van a
nyelvekkel. A diákoknak még könnyebb, de a felnőttek-
rrek már egyre nehezebb rryelvet tanulniuk. Ma a két teg-
fontosatrb, legelterjedtebb nyelv a német és az angol. Ki-
ki eltórőcrr vélekedik a tanulhatóságról, a nehézségekről.
.,Azt persze Isten sem tudhatta, hogy mi lesz tettónek kö-
vetkeznrónye.', Yagy mégis? Esetleg a soknyelvűség nem
is Isten rrrűve? A tudósok szerínt természetesen nem. A
hosszú idő alatt szétvált nyelvcsaládok kiilönböző cso-
portjiii cgészen új' kibőr.tilt szókészletű nyelveket hoztak
lótrc a Föld más-más területén.
A rnagyar uyelv elég bonyolult nyeh.tannal rendelkezik,
bár más nyelvé sem könnyű. Maradjunk csak az angol,
nórnet póldárú,|' Az igeidők rettenetesek. Az angol írás és
kiejtés közti kiilörrbség is hátborzongató. A jó intonáció-
hoz jó nyelvérzékre ís szükség van. Egy magyarnak azon.
balr könrryebb megtanu|ni az angolt (főleg ha már beszél
németii l) ' rnittl az angolnak a magyart...

Fodor Zsuzsa -W -

'Szcrintcrn a Bábcl torony ncm olyan, mint ami itt van a
l'alorr, tncrt l lcnl aZ volt a lónycg, hogy egy szép dolgot
ópítsctrek, hancln az',hogy minél magasabb legyen. A to-
rottyttak cgy masztabaszerű építménynek kellett lenníe,
ablak nólkü|, rréhárry lépcsővel, mert nem akartak lakní
bcntrc. Ncm tudom, mit keres a bejáratnál egy 14 sávos
autópálya és egy parabolaantenna a tetején'
Ha az akkori tcchrrikáva| építenek egy ilyet, akkor még
moSt Sem le nnónek készen. Ha ilyen lett volna, akkor még
rnost iS állrra, rnert ott |aktak volna az emberek. és nem
hag1' ták vo l r ra t r . lukremeItn i .
Ez szcr.itttcm kb' egy kerületnyi alapterületű és kb. 800
móter Itiagas épiilet lehet, anri most is nagy teljesítmény
lcttttc. Az-órt, hogy cntryí építőanyaguk legyen, le kellett
\,olllii bolltalri cgy hegyet, vagy abból kellett volna kifa.
ragui.
Egyóbkórrt szép a kép, csak sernmi közeBábel tornyához.

Wiwi - Zártasztály -
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Bábel tornya a Biblia egyik motívuma' Mirrt a Szelrtírás
minden egyes szavában, a toronyúl sző|ó törtórretberr is
Isten tanítása, igazsága van benne. Az ernberrrck mindíg
más kellene, mint ami van. A-rrrrál több' iobb. Ebből sok
prob|éma sármazik...
A nyelvek összekeveredésének következrné,ny e a kornrn tr.
níkíció akadá|yoztatása.De ez nem csak a más-rnás rrycl.
vet beszéIők közt jelent nehézséget. Sokszor az egy közcrs-
ségben é|ő, eg1r nyelvet beszélő emberek is kóptelcnck
megérteni egymást. Miért? Mert más a gondolkodásmód-
juk, más az &tékrendszerük, és mert meg sem próbálják
megérteni egymást... Sokszor megy tönkre a szülő ós gycr-
mekekapcsolata, mert aZanyavagy azapra képte|en ntcg-
érteni lányát, fiát, és fordítva.
A bábeli történet persze másról is szól. Az emberek a
szinte lehetetlen felé törekednek. Cóliaik vatrrrak (tttár
akinek vannak), és ezeket mirrclen e.rc iükkcl
megpróbálják megvalósítani. Talán ntég akkor. is, ha
valakinek ezzel fájdalmat okoznak. Sok enrberrrck ez ttcnt
számít, AtgáZol másokon, hogy rteki csirk cg;, kicsit is
jobb legyen. Emberek élctót tcszi törrkrc pár cz'cr
forintért. Számít?
Hogy valakinek céljai, álmai lcgycrrek, az tragyoIt t.otttos.
Gondoljuk et, mi lerrne, ha őseinkrrek ncm lcttck r,oltta r,á-
gyaik!Akkor valószínűleg most is a Nearrtlcr-völgy'bcrr ól-
nénk...

Fü|esi Da|nra -Z:drtosz,t|a|y -

New York. Irodaházak. Zsibongó törneg az utcírkrlrr, az
autóutakon, a többszáz szitrtes házakbarr. .|ockc.), Eu.irlg
már megint valami rragy, törvónyen kívii l i őri i ltsógcrr töri
a fejét'
Lassan megyek a street-cn, mellettcn roharl a világ.
A magas irodaépületek tömve valrttak nragtrkat okosnak
tartó emberekkel. Dolgoznak? Inkább csak b<ln1,cllítjirk az
életüket. Nem tudják, mit beszélnek. csak az iizlct' a bo-
nyodalom, a zurzavar. A titkárnő lrem tucl tryttgotltarr
meginni egy kávét. A telefon csöng, az üz|c|"l.c|ek jönrrck.
mennek, ezt kell felhívni, azt kell lemondan i - ez íg-y l.ol;,ik
egész nap' nincs egy békés pillanat.
Az égbeszökő irodaházak kívülről szenrlélvc maguilizttl.
san' nyugodtan álldogálnak. de belül káosz ós Ztlfzuvar
egyesül a dohányfüsttel'
A rohanó New York. A 20' százac| Bír bcl c.

Gi is1 l i i l .  Éva -  \ ' \ .

Hajnal van' kora hajnal, besüt a nap aZ ablakorr. Bábcli
zíirzavar uralkodik kicsinyke, bódult fcjcmbcn. Maganr
előtt látom magam' nem tükörbe lézek, a fa|otr látonr sti.
liált kifordított belsőmet. Kívül sötét, beliil világos. vagy
fordítva. Káosz bennem és a falakorr. Borzasztó' Vagy
mégsem? Lehet, hogy ez a keveredés az órr sokszírríisó-
gem. Kulturák csapnak össze síkban ós tórbert. Halál ós
fejlődés. Mindegyik a tökéletessóg l.elé törekszík. ()ll,arr
dolgot keres, amit még nem látott, rrern hallott' ttcnr ór-
zett. vagy mégis? Sokra vágyom, keveset tutlok, clc sokat
akarok tudni. És mit? Hát azt sa.ir]oS nem lttclortr.

Nagy Áktls' ZárLosl.tit|y _

.'.Ez a kép a 20. század emberéről szól. Visszatekint a
múltba és előrenéz a jövőbe. Fantasztíkus, hogy mennyire
jól megvarr egymás mellctt múlt, jelen és jövő. Sőt együtt
van a világ összes országa is, a görögöktől az oroszokig.
A festmónyen a szírrek fölfelé haladva egyre világosod.
nak. A legí'első részek egészen halványak, mert Istenhez,
az() orstil'gÍthoz őkvannak a legközelebb...

SzendrőZsu -W-

A legtöbb vallás a természet jelerrségeit, a társadalom be-
rendezkedését, az emberek tulajdonságait vallási törté-
netekkel i l l usztrál j a - ezze| keresve magy ar őzatot a világ,
az'Tlet működósére. A rryelvek keveredését, átalakulását a
zsiclóság és a keresztónység a babiloni toronyépítéssel ér-
tclrnezi, magyarÍtzza. A törtértet kiindulópont ja az egyik
legje ||crnzőbb cnrberi jellemvonás: a hatalomvágy... Ám a
nyclvi határok, gátak olyan akadályt jelentettek az embe-
r.isógrrck, lrogy ezek lekiizdése nélkül képtelen volt meg.
szcrczni a tratalrnat.
A rryelvi problémák napjainkra már feloldódtak, a tech.
ttika l.ejlődóse . sok más egyób do|og mellett - a nyelv-
haszrrálatot is nregkönnyítette. Az igazi gondot mostan.
ság inkább a nemzeti és népek közötti meg nem értés
okot.z"u. Háborúk robbanrtak ki nóhány négyzetkilométe_
rő,r|. Az. cddig egyrnás mellett nyrrgodtan élő népeket hir-
tclerl bábelí zűrz'avar kerítctte hatalmába, és a korlátok
lek ti z'clósó re Í.cgyverhcz rryúlnak, hogy e|pusztítsák mcg
rtcnt irlett t1rrsaikat' e|íi|c|ör'zék családjukat és lerombol-
.jítk házaikat.
A 20. szírzadbatt az idcológiák bábeli zűrzavarának korát
i ljíik, arncly ttetrrzctck sorsát pecsételi meg. Ha a problé-
rnák mcgoldódnak, a hata|omvágy újabb gátakat épít,
most rnár rrem trópek' hanenr hatalomra éhes emberek kö-
zött' akik kölcsijnöscrr akadá|yollra egymás munkáját, az
egyiitttniiködés szikráját senrmibe véve nemzetük életét
keserítik rneg. Napjaínkban a politika már nem a társada.
lom tagjairrak érdckeít szolgálja, hanem az egymást nem
órtő r'cz-etők megalornán iáját kiszolgáló e szkőzzé vá|t.
Bírbe I tclrirya és a bábeli zűrzavar végigkíséri az emberiség
clctét, s(jt tll.l'íir.zllvarL naga aZ embcriség hordozzamagá.
ba r r .

Patkó Gyuri - ZÍtrtosztá|y'

'.'A Bábel tomya bizonyítéka annak, hogy az ősi időkben -
és minclen időben - különböző emberek közt van megér-
tés, s vannak közös célok. Legyen ez a világbéke, a Föld
megrnctltésc. A torony mcgmutatja nekiink azt, hogy
cgyütt cl tudjuk érrri ezeket a célokat. Naiv vagyok, hogy
ezt hiszern? Szerirttem nem, csak reménykedem és álmo-
clozortr.

Bratina Greg - MP -
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Mint utazó - a világot jáwa - egy furcsa épülctre lcttern
figrelmes. Amit láttam , aZ eg)| város volt, csak tient szil.
tében, hanem,,emeletesen,, terjeszkedett. Tcrülctc ha ta|.
masn sok lépcsőt kellett megmásznom' hogy a tetejóre ór-
jek.
Kívíilről nérye sem tűnt egyhangúnak, hát még beliilről!
A..különböző stílusú házakban az emberek nrás.nrás
oyelvet beszéltek. Ugye mi|yen furcsa egy városbarr,/..,
A kiilönböző nyelvekhez kapcsolódva a házak l'irláiir
nyelvtanfolyamokat hirdető plakátok r,oltak rag&s/ t Va'
Azüdetek bent a házakban helyezkedtek c|, így kít,iilílló
nem láthatta azokaÍ.. Este, amikor sötét volt, az ablakok.
ban kigyúltak a fények, s a sok ablakfény úgy rnegvilágí-
totta az utcákat, hogy nem is volt szüksóg a köztct.íilctc.
kenlámpákra...
A városba érkező vendégek választhattak' h9cy melyik
negredben kívánnak pihenni, kikapcsolódrri' Err a 21 , st.il.-
zadi stílusú lakórészt választottam, dc plersze clliitogat.
tam a többire is.
Nagyon érdemes ide elmenni, hicld el' rrent l.ogt'xl Irrcg-

bánni!
Rítcz Kriszttt - VV -

Err<íl a Bábel tornyáról nekem a rragyváros l'rlgalrrra ju|

eszembe.Aváros, mely magasra nyúlik' a |.clhők Í.öló ópí-
tik, és közvetlenül csak cgyetlen kapult lchct bcjuttti' a
'felvonóhídon át.
Aváros a történelem folyamán védelmet aclott az- ctnbe.

reknek, s a szabadságot, a fü88etlerrségct szimbcrl izál ta,

napjainkra viszont már gyilkos közcggé változcltt. M iórt.?
,,Mert ez a fejlődéssel jár,, - morrdják a rragyokosok. Kik

ők, és mit akarnak? Ók azok, akik gyárakut ópítcuck, 
,,tö.

kéletesítik', a modern kémi á t' f izikát' agyclr r r.ckl ít rr rozzák

aZ általuk kifejlesztett farrtaszlikus ternrókckct, és ltl ir l.
denekelőtt a társadalom agyába sulykolják' hog1'az cnr-
beriség már arrnyira fejlett' hogy nirrcs sztiksógc a Tcrrni-

szettel való együttélésrc, hiszen az méltóságort altlli lcrrrrc.
Ez a grafiti egy ilyen várost ábrázol.

Fehér Tttrnris . VV .

Az embereket már ősidők óta foglalkoztatta az istenekkel
való találkozás. Több ezer évvel ezelőtt egy babiloni ural-
kodó úgy döntött' hogy ő véghezyiszi a nagy tervet, talál-
kozni fog lstenrrel, aki az égben lakozik. Hogy tervét meg-
valósítsa, a Föld rninden részéről hozatott munkaerőt. Fel
akarta ópíteni a világ legmagasabb tornyát, hogr eljusson
lstenhez, hogy tarrulhasson tőle. Mikor Isten észrevette,
hogy a királynak mi a szándéka, lehetetlenné tette aZ em-
bcrck közötti megértést. összczavarta a nyelvüket, így az
építkezés abbamaradt.
Úgy tűuik, a Jóisten úgy gorrdolta, hogy a Politechnikum
polgárai is el akarnak venni tőle valamit. A helyzetet most
is írgy oldotta meg' mint ,.néhány,, éwe| eze|őtt:.lehetet-
lenrri tette a kommunikáciőt az egyes embrelc, ember-

csoportok között. Ez alkalommal azonban az érintettek
rrem adták Ítil, hanem ezutárr is rnegpróbáltak együtt ma-
raclni.
Mind a mai *apig keresik azt a nyelvet, amelyet mindenb
tudna használrri' és mindenki hallgatna is rá. Ez a nyelv
tlenr az' attgol' nem is a német vagy a francia...
Ez-t a rryclvet köz.ösen kcll kialakítanunk Ezt nem lehet
nyclvórírkotr nregtan ulni, nyelvvizsga sincs belőle...
Az A/25.ben felépített Bábel torony iskolánkat is jelké-

pezi színeiben, összcvissza stílusaiban. Ha ránéz az em.
bcr, szcrcttte bcleköltözni: tarka, teljesen más, mint egy
átlagos, szokvárryos ópület. A színek mutatják, hogy van-
nak jó ós rossz, világos és sötét, vidám és bús oldalai is a
Politechrrikumnak..' Ugy gonclolom, ez aZ alkotás lehetne
akár iskolánk másoclik (pót)címere is.

Várkonyi Niki - Zártosztáiy -

Szcrittlcrtt rna is több Líz'ez'er_százezer Bábel tornya léte-
zik, ós az czekben lakó cnrberek óppúgy nem értik meg
egylnást, ttrittt az credeti toronyépítők, miután a Teremtő
összczar,arta nyclvüket.

RékaiAndrás-W_
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Valahol régen egy Istetr összekevcrte a n'\,clt;ckct, vag,\, tü_
lán már eredetileg is ösze voltak kcvrve .? Eg1á|ral/tu volr -c
olyan kor, amikor teljeserr hibátlarr volt az crtlberi ktltrt.
munikáció?
Biztos, hogy mindig vo]tak zavarok, ós . vólcnriIl,\ crn sle
rint. ezekaz okai az örökös háborúrrak. Az cnrbcrck r.agy
nem közlik' vagy nem órtik a gondo|atokat, ós cbből na.
gyon sok félreértés adódhat. De vajorr érrlcnres nrcg1lró-
bálni javítani a helyzeten, mikor kiskorurrktól l'ogva azt
látjuk, hogr senkit nem órclekcl? Érc]cnrcs-c, rrlikár rucl-
iuk, hogy csalódhatunk magurrkban, errrbcrtársuirrkbarr./
Erdemes-e egyáltalán megszólalrri, nrikoI. u tóvó, u rirclió
már mindent elmondott helycttüllk? Egyírltalárr varr-c
miről beszélrrünk? Vannak-e még olyauok, akikrlck a rok-
lámszlogeneken és köáelyeken kíviit van értclrncs gorr-
dolat a fejében? És ha van, miért nem őrá figyeliirrk./
A20,szÁzadvégén a telefon, fax, tévé, ráclió háttérbc sz<'l_
rítja a közvetlen emberi kommunikációt. Ncrrr nri irárryít-
juka közlést, hanem a gépek. De hát nckik rrirrcscrrck gtlrr-
dolataik, érzelmeik!Milyen világ vár ránk, ha rrcrrr állít.
juk meg ezt a folyamatot./ Miórt viln aZ, hogy lassarr cl.
tűnnek az emberi szavak, csak rrapiparattc'stlk tttaraclttitk
helyettük, mint a gépeknó|?

.:i,;ir$

Errő| al, cgcszről C)rn.ell: l984 című regénye jut eszembe,
rtolta az,,csak,, |cl téte|ezős, víziő.,.
Ezt a viszhc|yz"ctet sokatt ószreveszik, és próbálják má-
sokka| is észrevetetni - így téve ellene valamit. De sajnos
czck az etnberck kiscbbsógben vannak.
A rnásik réteg szirrtórr észreveszi az állapotot, de nem tesz
scnttrtit. Miórt? Miért nem érdekli őket, hogy mi lesz leg-
közclebb? Míórt lrem próbálják meg eltakarítani a
szcrrr)yet, arn ibe lassan bclefulladunk?
Es pcrsze valtrtak, akik nem vesznek észre semmit. közö-
rryösek ós irányíthatóak, tudatlanok. Nos, azt hiszem, ők
a kczdcllcges tcr.rrrékci cttttek a társadalomnak. És a tö-
ntcgteI.rrrclós l.cl lytatód ik'..

IUSE -W -

...Ha ránózck a Bábel toronyra, nagyon örülök és egyben
nagyotl cIszomorodom' Örülök, mert eZ a festmény itt van
előttenr, és én a Politechnikumban, egy jó környezetben
élck; de szornorú vagyok, hogy ez a fal már nem sokáig áll
itt; szorrrorú vagyok, mert a bátreli kuszaságot veszem ész-
rc rna8am körül a Politechrrikumban, az országban, sőt az
cgósz- vilíigbarr...

Pancsovai Petra -FH -

"d
l ?
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Nemcsak a BibIia, hanem a görög mitoIógia is megihIette az elsősöket. Lássunk most odÜsszeusz kalandjai közü| egyet:

ulrox A pFilAIÁKOK trE.n-É,
'.Hát ez is megtörtént! Az isteni nimfa, Ka|üpszó utam-
ra engedett.
Mltagadás, már nem vo|t maradásom. Hét évig egy
nő me||ett! De azért nagyszerű asszony. |gen gyö-
nyörű az arca, és az a|akja.,.!
Na, de mlt tegyek? Már meguntam, hogy Ío|yton ko-
rülöttem tüsténkedett. Végü| is ő is csak egy nő| Azért
nem panaszkodhatom, egész szépen kitett magáért.
Kaptam tőle az útra éte|t.ita|t, mi csak szem-szájnak
ingere.
Na, meg eztaz ö|tonyt' Nagyon jó a szabása' de a tó.
nusai nem illenek a hajam és a szemem színéhez.
Remé|em, nem lát meg i|yen előnytelen öltÖzetben
senklemberfia.
Demit|átok? Fö|d!,,

(Némiképp teljesü|t is odüsszeusz kívánsága, me|y
szerint ebben az oltözetben ne lássa meg senki em-
ber fia. Két |egyet ütött egy csapásra: nem ember,
hanem isten fia látta meg, nevezetesen Poszeidón' S
afelől egészen biztosak |ehetünk, hogy eme isteni
férÍiú gondoskodni fog arról, hogy a jó szabású' de
e|őnyte|en tónusú öltöny ne maradjon egyben
odüsszeuszon.
S ha lehetséges, bár ez már nem szerepelt odüsz- - Ho|vagyok? MitÖrtént ve|em?
szeusz kívánságaikÖzott, de mivelPoszeidón maxi_ - Üdvözöltek a yachtomon,',isteni hős'' odÜsszeusz.
ma|ista, ,.hősÜnket,, is a már kissé megvise|t Ö|tony Csak én vagyok, Kalüpszó. Utánad lndu|lam, mert
Íazon]áhozigazítja. ná|am Íe|ejtetted a borotvakész|etedet, gondo|tam,
Hát igen, a próféta szó|t belő|em. De figye|juk csak a szükséged lehet rá.
fej|eményeket!) - És hogy kerültem én ate hajódra?

- Nagy vihar támadt, s én meg|áttam, hogy egy em-'Mily zörejt hal|zengni istenek á|ta| o|y szépre terve- ber ,,|ubicko|,, a vízben. Kicsit meg is tepőotem, mi-
zett fü|em? Csak nem Notosz' Eurosz, Zephürosz és |yen Íurcsa időpontot választ a fürdőzésre' Ezt nem
Boreász (a dé|i, dé|'ke|eti, nyugatiés északiszé|) ké- csak én veltem észre, hanem egy cápa is, akit mikor
szü|épp a fejem Íö|ott piknikezni?' meg|átott a Íérf iú, kiben becseJózemetyeoet tisztel-
(Eme egyénekre az a je||emző, hogy ama szent he- hetem, ijedtében e|áju|t. Több se kel|ett áekem, úgyis
|yen, aho|ők talá|koznak' kő kövön nem marad ) egy kis izga|omra vágytam, hisz hét évig egy iérfi
"A mennykő csapna be|e| mellett, aki ráadásul totyton kÖrü|öttem ugiánoo-
Na,.nem az én hajómra gondoltam! De e|sotétedett zott'.. Honnan tudtam voina, hogy épp te vágy az?
az ég, ha nem csapott vo|na bele a hajómba a vi||ám, Be|evetettem magam a tenger gyirkós nuttámáíba, s
s ha az árbócom nem gyu||adt vo|na ki, most nem |át. halá|t megvető bátorsággai ximóntette|ek hajómra,
nék semmit. De ebben a remek vi|ágításban tökéle. s egy kis kézitusa uáívégez|em azza| a vadál|at
tesen láiszjk, hogy egy óriási hu|lám közeledik f e|ém, ha||a| is. Mosl jut eszembe, ánnoz képest, hogy egy
ahogye|nézem,nemtú|barátságosszándékka|. nappa| később indultam, mint te, 'egész ió io]t
Na ugye, én megmondtam| A|jas dolog volt tő|e| Be- Íutottam| Persze nem Vo|t nehóz utolérnl, hiszón e|ég
|etaszajtott ebbe a jéghideg és borzasztó sós vízbe gyé( tutajt ácso|tál magadnak. Ja és még egy, ne
Ráadásul esés kÖzben a tutajbó| kiá||ó szog végig- lópődj meg, ha a táou}aiooó| eggye| xeíesőooet
hasítottaazö|tonyomjobbujját. ta|á|sz magadon, mert-a cápa á ba| kis|ábujjadat
qír ki fog|a|kozik egy rongyos vacakka|, amit ráa' leharapla. Na de kit érdeke|a te rongyos táoad és a
dásulcsak egy nőtő| kaptam, ha egyszer az én cso- te rongyos é|eted, amit ráadásu óóar 

"gy 
n.'tor

dá|atos karomró| lehorzsolódott a borl És vérzik isl kaptát?.Ágyő, barátocskáml',
Semmitől nem Vagyok rosszul, csak ha meglátom a
sajátvérem. Fehér Szi|via - Ügyosztály -

Úristen, nem kapok levegőtl Egyre csak sü||yedek
lefelé a mé|ységbe. Tennem ke||valamit! Miért nem
tanu|tam meg úszni? Na nem azért, mert nem vo|tam
t<épes rá! Csak épp egy |ány akart megtanítani' és
nehogy azt higgye egy nősarj, hogy bárm|t Jobban
tudhat ná|am! Majd én megmutatom|
Hát, nem nagyon megy.Egyfolytában lefe|é merülök.
Ha nagyon kapá|ódzok a |ábamma|, ta|án sikerÜl'
Ez az, már ha|adok. Én megmondtam| Más már biztos
Íe|adta vo|na a reményt. De én! ||yen akaraterővel?
Fönn vagyok! Merre Iehet a tutajom?
Na tessék, ez a bo|ond ha|, ak.i elúszott mellettem, |e-
szaggatta rólam a nadrágom fe|ét, biztos azt hitte,
egy újÍajta vízinövény, Bár ki fog|a|kozik egy i|yen
rongyos vacakkal, amit ráadásul csak egy nőtőt
kaptam, ha egyszer az én csodálatos formájú és ret-
tentő erejű |ábambó| is kitépett ez a kopoltyús egy
falatnyit?!
De örömömre szo|gál, hogy a tutajom egyre kÖze|e-
dik Íe|ém, ebből is látszik, mennyire ragaszkodik
hozzAm.

(FiImszakadás)



40 POLIGRAF

A2 ETYsz 19$4.€t a csAIliD NEMzETKözt
E.l{E.yE nyilvrínította. Ebb.öl az nlkalombríl az osloi Nern-et-
közi Gyermekmű'vészeti Mrizeu 'rn, 8Z uNEsc o -val, a Norvég
Ktilüryminiszháriurnma| és a NoRADdal közösen D€ll1zet-
közi páIyánatot hirdet A család' a gyermekek
szemével'címen
I vá|vázaton minden 2-18 év koztitti fiatal eryéni, vary csoportpsan
készÍtett munkával Észt vehet.
Technika: Ft-iiyo" kép:.r va$r iparművészeti technika megenge.
dett méretbeii megktités nél}niI. 

-

Kr1l1i'n kategóriában elfogadnak velset, zenéL, dait, vagy az
iinkifejezésre alkalmas eryéb alkotásokat is. (object, video, st*b.)
Minden n I kotás hatolaát rín nyomtatott nagybet'i kkel-fel kell
ttintetni a következó adatokat:
1. A mű cÍme
2. Az alkotó(k) neve
3. Nemzetiség
4. A.z, alkotó(k) életkora, születési dátuma(i)
5. I,akcím és iskolacím
6. A pályamú eikészÍtésének dátuma
Ha.trírídó: A pályamunkákat október 3o.i g kell postr{ra adni.
BeküJdesi cím:
THE II.ÍTERNATIONAL MUsEuM oF CHILDRENS ART
LILLE FROENS vei 4.
N - 036e OSLO
NORWAY
A bekrildtitt alkotásokat nem kiildik üssza, azok akiíró intézmény
állandó gyűjteményébe kenilnek s a legjobbakat kiállÍtásokon
(P.árizs, New York, oslo stb.) mutatják b€ ígg+.bu.'. A kiemeikedö
alkotásokat különleges diplomával ós dÍjakkal ismerik el a kiírók.

PALYffi

Petőfi életútjai címmel
országos képzőműr'észetí
pá|yázatot hirdetett meg a
Petőfi Sándor lírsaság,
kanjlfue a Magyar Alkotó-
művészek országos Egye-
süIetével és Kiskőrös város
önkormányzatával. A pá.
|yázat kiírói olyarr alkotá-
sokat vánrak, amelyek bár-
mely Petőfi-vers megjele.
nítésevel érzékeltetik a
költő lírá|át, életutjának ál.
lomzísait, illetve olyan kép.
zőművészeti munkákat,
arnelyek kifejezik mind-
azokat a történeteket, ame-
lyeket a Petőfi-filológia fel-
je1yzett a költőről. A pá.
lyamunkákat országos
zsííri bírá|ia el. A műveket
a Petőft SrÍndor TtÍrsaxÍg cí.
mére 6200 Kiskőrös, Petófi
tér 5. kcII benyújtani,7993'
október 15.éig' A százezer
forirrt érteíkű első díi, illet-
ve a további díjak átadásá-
ra Petőfi születésének rrap.
ját is köszöIlr\,'c, e7- év de.
cember 31-érr kerül sor.

_ s"/épseg és költesz.et címmel páIyáratot
lirdet üUi Arc címti orsrágos irodalmi, kulturá.
lis és trírsadalmí lap szerkeJztősége.
!átyázní lehet a $öltészet kiÉlyno;e', 

"bólsó 
és }ililsó udvar.

|9]s{" cÍmek elnyerésére felnótt és középiskolai kategóriákban.
Minden résztvevő ery szabadon választntt t,émakrirbón megírt
verssel és ery oidalas Költészet és szépség című ptózai ÍÉsial,
1aJa1rn]' ery egész alakos fénykép uelnitaasevei páiyázhat.
A b€kiildés bafiíridejg: jtitius co.
pre{mé1Éirdetés ̂ z Új 

-Arc 
országos rendezvényen ery később

ktiztilt idópontban
A.pályÁzatokat kérjük azÚj Arc Szerkesztosége 3301 Eger, Pf. 369.
címre eljuttatni.
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F'IG]IDLO
Természet- és madárvédelmi pályázat

A MadÁrtani LaLézet aiapÍtásÁnak centgaÉriuma alkalmÁból a
i{erman ottó.i hss/olDányok ápolÁsa" a maglar.madáÉan nary
s zemélyiségeinek tiszte}ete, a madárvédelmi és terzrészetvédel mi
él,ok népszerúsÍtése jeryében, a természet varázsáDak művészi
negragadása útján a Kornyezetvédelrni és Teniletfejiesztési
Mrnisztérium Természetvédeimi ffiy613ig és a Dunapack PapÍr. és
Csomagolóanyag Rt. peiyazah felhívást tcsv közzé ,Csodálatos
-odÁrvilÁ8l' és .,Az év tennészetfokisa" cimmg}, az alÁbbi
kategóriákban:
]. MadÁr es ember - madÁrvédelouú eredményei.
2. Madarak a ma5lar tájban -jellegzetes bazai madárfajok termé.
szetes é}óbeiyeiken.
3. Madarak a}cióban.
1. TtrÉktól az óriÁsokig - vad'on éló Áliatvi}Ág'
5' Vadon éIó Dövények és gorobák.
6. Hezei tájak' haogrrlatoi<.
?. A teraészet morzsái - makrofeivéte]ek.
Pályrizbat-ql. nmntór és hivatásos fotósol fekete.fehér és szÍoes
oapírirépekkel, melyeknek hosszabbik oldaja 40 cn. va]amint szÍnes
aiapozitÍvokkat me}yekoek mérete 2x36 -m-es vagl ennél
nagrobb (ma:c. 6x7 cro-ig).
Á behiidbetó páiyaművek szÁma [o'16.zoLt'Eg szerzó kategó-
;Ánként max. 10 képet, vagy kéPsorozatot nevezbet. (A képsomia...ok .|J' 6 képból íllhatnak.) A páiyázaton kizÁrólag oiyan
íelvételekkel }ebet részt venni, meiyek mÁs PÁ]yÁzatokon még nem
kenl}tek a díjazottak közé, iu. nyom|atott formában még nem
kerü]tek nyilvánosságra. Prüyrízati fettét€l bogl a kép a t'azai
faunában és flórábai éló fajokat mutassoa be. A fogsÁgban tartott
Á i] atokrói keszult fe]vételek, arrrennyibea a felvetelí kórtilmények
lincgenek a kép mondanivalójával összhangbal' aem velietnek
Ésá e.páiyázaton. Fontos követelmény, bogl a képek a hazai
;ermészetvéde}em és madárvédelem éikituzéseivel tisszhangban
16y5 E1qnáonivalót triknizzenek, etikaüag ne leryenek kifogásólha-
tók. E]vÁrás, hogy a felvéte]ek techoikailag kifogÁstaianok, és
múvészi szi.ntriek leglenek'
.4' zsűri kategóriÁnként 50 ezer forintoí oszt szét 8z aÍTe érdemes
felvételek alkotói krizölt.
A príiyrízat jeligés'
Bekiildési határidó: aug^usztus 3 1.
Qín: !([fi Természetvédeimi Hivata], 1121 Budapest. Xöltórr. 21.
.Csodá]atos ''radárvilág" és az Jv Természetíotósa" fotópájyázat.
Á pÁjyézattal kapcsoiatos i.uformÁciót a& dr. Ka]otÁs Zsoit.'.elefon: L75-7857.

Anyanyelwől diríkszemmel
Az Anyanyelvápolók Szöve|sége és a Diákújságírók országos
Eryesulete dilá}nijsásÍn' €s diáloÍídiós prályízatot hirdet 25 éven
a|uüaknak. Az anyanyeivról diákszemmej cÍmmel a beszéd- és
magatar!áskultúrq az i$úsági nyelv, a nyelvápolás, a nyelvoktatás,
nyelvtanulás. a kommunikáció és kommunikációs nevelés témakoré.
ból. l

DiáioÍjságíók bármilyen múfajú, a témához kapcsolódó, m*x. q
szabá]yosan gépelt olda] terjedelrnú írással, diákrádiósok max. 10
perces, kazeitaia röpÍtett músorral pályázhatuak. A bírálóbizott.
áes 

" 
gondolatébreszui, másokat .cselekvésre buzdító, ötletes,

mógtepo megoldÁsokat (műfajokat) elónyben részesÍti az eiméleti
jellegri éB fiktív írásokka] szemben. A iegjobb trasok megielenteté.sé-
rot' á tearnitaílag is szÍnvonaias rádiómúsorok sugfuzásárói a
pályázat meghirdetöi gondoskodnak.
BeHüdógi batáridó: obóber 31.
Cím: DUE 15?6 Budapest. Pf. 10.
A legjobb pályamunkÁk díjazására mind a DUE, mind pedig az
Édes Anyanyelvitnk című lap 15.000.15.000 forintot ajánl fel.
A DtlE íroda további információkat ,szíves€n ad, valamint
}nllönféle szolgáltatásai is igénybe vehetók. Címe: 1148 Budapest,
trs vezér té; 11. Telefon: 164.7977. Nyitva: kedd kivételével
hétÍötól Éntekig 14.00.18.00 óra közótt.

A Magyarországi Múzeumok és a Honie.
mereti Sztivetség pályázatot birdet az 1993 és 1994
közötti évelce
Pólyrizni lebet az alábbi új. és legrljabbkori, vaiamint bármiiyen
heiytlrténeti témát íeldolgozó doigozatt,al, amely nyomtatásban
még nem jeient meg, és ortzágos pályázaton még n9m szerepelt.
A prilyááton kienelt támak'ént ajántuk feldolgozácra: -
- Á masoa* ülágháborÚ harcai, a hadifogság és a világháború
kóvetkezményei, (máler,kij robot, gulág, átt€lepítések) elbeszélések'
visszaemlékezések és dokumentumok tukrében.
-A szeméIyi kuitusz ha|ása egy adott helység vap.személy
életének tukreben (intcrnálás, kitelepÍtés, borüin, belso vagr
külft'ldi emigráció, iinnepek és hétköznapok városon, falun e6l
kozosségben)'
- 1966 üelyi eseményei elbeszélések, visszaemlékezések és doku.
mentumok HikÉben.
- 1989.eikövetó r.endszenráltás, a privatizáció és a kártérÍús helyi
és ha!áron tú)i eseményei'
Pá]y'ízai lehet még bá::mely.más szabádon váIásztott témával,
mely az új. és iegújabb kor ipar., gazdaság-, művelódés., politika.,
és belytlirténetét dolgozza fel
Nem pÁlyÁzbatnak Enlzeunok, ill. tudoaÁnyo! intézriények törté-
ntz munkatársai és olyan kutatóh akik Lúvatásszerúen foglalkoz.
nak töÉénettudománuyal.
(A pályázók munk4ienak megt,önnltésébez a Hoilismeret cÍmű
iapban regéclletet teszüDk kozzé.)
A Éryízatot okóber 31.ig' ket pélildnyban kell:megktitdeni
a mryei orlzeunok igazgatóaágáboz, ill. a budapesti páIyázókna}
a Budapesti Torttneti Múzeumhoz, va6l közvetienül a IrgÚjabbkori
Torténeti Mrtzeumhoz (1014 Budapes| Budavári Palota A éprllet).
Á legújabbkori T.'rtéDeti Múzeumhoz beküldött pdlyázatok nem
vesznek téazt,8 esetieges mepei vagl |ovárosi pályÁzaton.
A mcgrei núzeumigazgatóúgok és a Budapesti Történeti Mrtzéum
a beérkezett pályázatokat, íli' az epéni pályázók a dolgozataikat
199t. január 31.ig kaldhetik be a l.e$ijabbkori Toiténeti Múzeum

'címére.
A .páJyázatoa mind a felnót| miuc az isúsági kategÚriában
elíogadunk egÉni és csoportas munkákat is. Ery PÁlyázó több
póiyamunkát is bektt ldhet.
A pályázat dÍjai mindkét kateg'óriÁba! azonosak. I. d{i: 20.000 Ft'
tr. d$: 15.000 Ft' III. dÍj: 10'000 F.t
Á tlÍjazásban nem Észesült azínvonlilas dolgozatokat jutalomban
vagy dÍcaéretben részesÍti a bÍrá1óbizltts68. ^z elismeésben
Észesolt dolgozatokat a Legújabbkori Torténeti Múzeum adattárá.
ban megórizzük. A bíráióbizottsÁg a rendelkezésre Álió anyagi
es7.közok keret€i kózött és s beérkezett dolgozatok minósége alapján
a fentieldól eltérhet.
Eredményttirdetés: 1991 júiiuaábal
(A páiyázat ere.tményéról eryéni értcsítést cse.k a dÍjazottak
kapuak.)
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Bacsó Péter az 50-es évek magyar
világának nagr ismerője. Több
filmben (fe rongyos élet) is meg.
örökítette ezt a korszakot. 1969.
ben írt filmregénye: ,,A tanú,,. Az
ebből készült film kb. 15 évig ma.
radt dobozban. Most a rendszer-
váltásután (1992-ben) Bacsó Péter
Fábry Sándorral elkészítette a re-
gény második részét, amelyből
egyelőre (pénz hiányában) ncm kó-
sziiltfilm.
Az első rész rendkívül humorosan
mutatja be a kommuniz.musban
élő ',kisember,, életét, aki egyéb.
ként a Dunán gátőr.Egy régí isme.
retsége révón ,,fontos,, emberré vá-
lik, de még neki sem mondják meg,
hogy miért. Pelikán elvtárs' a gátőr
maga nevelte több mint fóltrrcat
gyermekét, mert felesége otthagy-
ta egy tutajosért. Egy idő után már
teljesen megszokott dolog volt ná-
luk, hogy jött a FEKETE AIJTó.
Az író-rendező a kifinomult szatí-
ra eszközével él. A rendszer lcgszo-
morúbb,legsúlyosabb hibáit is ka-
cagtatóan tárja e|énk. Mindez
azonban nem vesz el a kritikai é|-
bríl, ellenkezőleg: sokszor nagyobb
és maradandóbb hatást kelt a né-
zőben, mintha a többi ilyen tárgyú
filmhez hasonlóan a kihalIgatások,
vallatások kínjait láttatn á.
Nem lehet könnyen elfelejteni,
amint a gátőr (a filmben Kállai Fe-
renc), aki csak az ürgeöntóshez és a
Durra szintjének mereséhez ért,
rendre új, megtisztelő pozíciókat
kap a rendszert képviselő Virág
elvtárstól (a feledhetetlen oze La-
jos).
Egyre ijedtebberr reagál aZ eg,vsze-
ní gátőr Virág elvtárs állandóan ís-
métlődő szavaira:,,Tudja' Pelikán
elvtárs, egyszer majd kérürrk ma-
gátólvalamit...,,

nxrÍuo 0I>4!4K
BACso PETER:ATANÚ

BACSŐ PÉTER -FÁBRY se,No<x': MEGINT

Így lett Pclikárrból: uszoclaigazga-
tó' majd az Angol park vezetője,
csakúgy, mint egy biológiai kuta-
tóközpont első embere. Természe-
tesett . holző'őrÍ'és hit.trryában .
nrirrclcrr magas beosztásábarr ku-
darcot r,allott. A vógállorrrás min-
dig a börtörr volt, inncrr viszont a
tarlrt-rrrya cll.ogyasztása utárr, már-
is rcpítcttc a FEKETE AUTŐ Vi-
rág elvtárs clc|árrtcs<,ul tpalotájába.
Eközberr többek között megtud-
hatjuk' irogy ',A nemzetkőZi hely.
Zet cgyrc |okozódik,, (ezt Pclikán
később senr értctte mcg)' továbbá,
hogy ,,Az ólct rrcm cgy habostorta"
ós trogv ,,Olyarr, rrtint egy li l 't; egy-
szer lcut, cgvszcr fcnt", valamint
hogv ,,Az a g'r,anírs, arrri rrenr gya-
rrús,,. E'z lctrrtóbbi arlrrak kapcsárr
hatlgzik cl ' hogy Pclikálrt ktirotra-
tarrúkóttt kíi'írrrják í.clhaszrrálrri
cgy koholl pcrbcn (a Rajk per l 'cl-
idózósc).
A tárgyalást mgclőzőerr tcrnrésze-
tcsen sok idonrításon megY kcresz-
tül ' pl. bcturrítjak arra a ször,cgre,
arnit cgy prol'i író l.ogalnazott rre-
vében (azaz saját vallonrátsára), lo-
gopédrrslroz- külclik, stb.
Az' összes nrcgpróbálta|ás utárr Pe.
líkíur hazatórhct' ós rni l.ogadja - az
árvít...

Ahogyatt a,,Megirrt tanú,, nrottója
nondja:,,Mirrden uagy világtörté-
rrclmi tóny ós szemólyisóg kétszer
keriil szírrrc: egyszer mint Slolno-
rti játék, c8yszcr mint bolrózat.,,
(Marx)
A törtólrct tchírt |ol1,tatódik, sőt
kísértctÍcscrr isnrótlőclik. csak
tltost rnár l990-beu' a többpárt.
rerttlszet. iclcjért. Pel jkárr u8yall
megítszta a 1lítrtállambarr: kivégzós

TANU

helyett .'véletlen{il,' 
rehabilitálták,

visszakerült gátőrnek, de nem él-
veáette egész életében a nyrgal-
mat, a Duna állandó etlenőrzését.
Hiába mondja a róla gondoskodó
szomszédasszany őnak, hogy,,El-
vagyok ón, mint a befőtt,.- nem en-
gedi a sors.
Uj idők új szelei fújnak, de mégis
jön a nagy FEKETE AUTó. Igaz
most BMW, igaz a belőle kisálló
urak - nem elvtársak .' napszem.
üvegesek, - nem bőrkabátosak -, de
a jelenet, a szöveg a régi, Szen!.te-
lcn: ,,Jöjjön velünk, kérem,'.
És mirrden kezdődik elölről. Csak
tnost nár erotikus gyógymasszázs,
nyugati ita|ok kíséretében akarja
megkaparintani a helikopterről ér-
kező mill iornos, az új magyar de-
nrokrácia egyik képviselője. Mert
Pe|ikárrra minden új párt szemet
Vetett' triszen ő makulállan ember'
s aZ ma ritka, mint a fehér holló.
sőt unicum!
,.Mert van itt tehetség, csak ki kell
bárryászni.,,
,'Én nem várom a csodát, én csíná-
lorn."
S ezek jegyében csináltak Pelikán-
ból tarrácsadó vegyesvállalati fel.
ügyelőbizottsági elnököt (mcgint
betanítják, beölt öztetik), balett-
egyiittes igazgatót, s majdnem si-
került megválasztatni polgármes-
terré.
A .,Ir{egint 

tanű,, az első rész meg-
szokott szatírikus eszkózeve| azt
mutatja be' hogy egyelőre a kiala-
kulatlan demokrácia Sem teszi
sokkal boldogabbá az embert, mint
a kialakrrlt diktatúra.

LányiNóra. Káosz -
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GOGOL:REI'IZOR
Bcrryourások

Aet hittem' minél kóxjbb írom meg ezt a beszítrnolót, anlrál kevésbé tudom felidézni majd a színpadon történteket'
Most viszont rájöttem, hogy objektívebbcn tuclok írrri róla, nint rnondjuk rögtön az előadás után. Rájöttem például
arra, hog)r ez a darab nem is olyan mulatságos. Ha Gogol jellemábríno|ását nézzik, a darab komikusnak tű;ik, ám
mégiscsak a színészek játéka, a rendező gondo|kocláslnódja teszi a színdarabot vígjátékká' Eza|att azt értem, hogy
Gogol művét elő lehet adni úgy' hogy a közönsóg lloln l}cvet rajta, de rigy is, hogy a nézőkvégigröhögík az előadást.
Arevizor első közelítésbcn korrajz, karikatúra, a cárrizmus a|att kialakult közigazgatás tükre. Aktuálissá a darabot az
teszi' hogy ezt a tartalmat már Gogol is csak lepelnek szárrta, hogy tágan az emberi gonoszságról' a kispolgári
kicsinyességről vígiátékot írjon.
Lehetperszekutatni,vannak-eközösvorrásaiarnúltsz-ázadi oroszés azeszázadimagyarközigazgatásnak.Azonbanha
szíiletik is erre épülő clőadás, erőltctctt lesz' Lelretetlcrl ugyanis clfeledni a darab egyedien o.os' kisuárosi hangulatát.
A Katona József Színház-beli rendezés sem kercsctt lrasonlóságokat. Erecleti, hamisítatlan orosz Revizort adott ető. R
szereposztás tette az előadást még emlékezetcscbbó. It,firrclen st.íltósz' kítűnően azollosult figurájával. AZt az illúziót
viszont, hogy a néző egy eredeti Revizort lírt, a tanítórnester telte osz|atta szét: a gyílkosság, amire még a nem
sámíthatott, hacsak nem látta már ezclőtt ezt az clőarjírst.
A gyilkosság indítéka ismeretlcn. Nern arl rá oktlt a t'larab, ttcrlt acl rá r-rkot a szereplők játóka sem' s ne feledjük Gogol
sem így akarta. Ezen Gogo| viszont már nem f og l. ö lhírboroclrri '
Mégis csak azt tudom kívánni' szülessetr rrróg sok hasclrrló előuclás|

Szirmai Márton -Káosz.
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Magát a történetet még nem hal|ot-
tam, ezér| nagy érdeklődéssel fi-
gyeltem az eseményeket. Amikor
beértünk a színházba, gondoltam,
majd csak kibírom azt a két órát.
Eddig azt hlttem, hogy az aszínház,
ahova köte|ező elmenni, az csak
unalmas, s pocsék lehet. Hát mos
ráJöttem' hogy ez nem igaz.
Maga a darab nagyon érdekes, de
ezze| az előadásmóddal szerény
véleményem szerint még jobban si-
kerÜ|t. Ahogy hal|gattam a többiek
véleményét, az| vettem ki' hogy ne-
kik nem tetszett valami nagyon. A
legfőbb ba)uk az Voít, hogy ossze-
vissza ordibá|tak s köpködtek
egész idő a|att. Pedig ez e| is
várható egy embertő|, aki az ideg-
összeomlás szé|én á||, mert annyira
ideges.
A |egjobban a ,'revizor,. szo|gá|ója
tetszett' A nevére már nem emlék-
szem ponlosan (valamiOszip vagy
i|yesmi)' o aztán kapható voit bár-
mi|yen hazugságra. Össze.vissza
mesélt mindent magáró| is. A ,,revi-
zor,, már nem tetszett annyira. Tú|
hÜ|yén nézett ki, s úgy is viselkedett.
A két nő. Hát azakro| inkább egy
szót sem ejtek. De mindezekkel
egyÜtt nagyon telszett az darab. Ja,
még ott vo|t az a cloktor. Kár lett vol.
na klhagyni őt. lgaz, nem vo|t sok
szerepe' de azt nagyon jól csiná|1a.
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,'Eddig minden Íilm' ame|ynek íor_
gatókonyvét megírtam, konk'rét
heIyzetbő| szü|etett, Íüggetlenü|
annak további jeIentésétő|.',

(Milos Forman, 1968.)
(Az idézetet egy cseh újságíró
Formannal készített interjújából
o|lóztamki.)
A mondatban, a cseh riporter
szerint Forman azt állítja, hogy
nem úgy rendezte Íilmjeit, hogy
azok többje|entésűek |egyenek
(|ega|ábbis nem vette
Íigye|embe), de örült, ha fi|mjei
második értelemmel is terhesek
lettek.
Élete harmadik nagy Íi|mjét, a Tűz
van babám-at kétszer |áttam' E|ő.
ször |a|án tízéves |ehettem, má-
sodszor pedig tizenöt. Most értel-
tem meg igazán, miis az a,,kétér-
telműség',. tt éve még csak egy
vígjátékot, most viszont egy mű-
a|kotást, a társadalmi berendez.
kedés rendszerének tükrét fe.
deztem fela filmben.
A fi|m egy tűzo|tóbá|on játszódik.
A bá|t a tűzo|tóegyIet öreg, nyo|c-
vanhat esztendős nyugdíjazott e|-
nökének tiszteletére rendezi ma-
ga az egy|et, de fo|yvást megfe-
|edkeznek az öreg úrró|, ami sok-
szor komikus je|eneteket idéz elő'
Es itt máris megjelenik a kétÍé|e
értelmezés fogalma:Az első: ma-
ga a helyzet, ami hétköznapi, rea-
|isztikus: e|fe|edkeznek az öreg
úrról '  A másik:az é|etben is Íel|e-
het fedezni ezeket a mozzanato-
kat' ahogy cé|unk felé ha|adva, a
közbejövő apró események mi-
att, éppen cé|unkró| fe|ejtkezunk
meg.
A Íilm ezen kívü| még sok em|í-
|ésre mé|tó mozzanatot rejt ma-
gában. Ezek kÖzu| bennem Iegin.
kább a,,|opások,, ragadlak meg: a
szervezők tombo|át rendeznek a
vendégek számára, csakhogy a
tombolatárgyak mind eltűnnek.
Miután ez kiderü|, az igazgatóság
ad egy |ehetőséget a tárgyak,'vissza|opására,'. Leoltják a vil-
|anyt, így a tolvaj nem lep|eződhet
|e a sötétben. Egy ember akad
csak, aki visszalop valamit. az

MILOS FORMAN
egyik tűzo|ti, aki a Íe|esége á|tal
szerzett zsákmányt rakja vissza
az aszIa|ra, Lebukik' e|ájul. Szé-
gyent hoz az egész egy|elre, pe.
dig, - ahogy fe|esége mondta - ő
az egyetlen ostoba, aki becsü|e.
tes, itt mindenki lop, amit csak le-
het.
Ha ennek a kis je|enetnek a másik
érte|mezését tekintjük, a dolog
úgy néz ki: a vezető személyek
(tiizo|tók) mindazt visszakérik a
néptől (vendégektől), amit e|lop-
tak. Ezek után mégis egy ember
bukik le _ a hata|om képviselője -,
akiezt az egészet e|rendelte.,,Kíváncsi |ennék, hogy nézne ki
egy i|yen |ámpao|tás hazánk-
ban.?"
A Tűz van babám címÚiÍilm után
nem sokkal az Amadeust |áttam'
E két Íi lm után vettem csak észre,
mennyire a jeIlemábrázo|ásra
épÜ|nek Forman fi lmjei. Egy ide-
vágó idézet a rendezőtő|: ,,En so-
hasem mutatom meg a Íorgató-
könyvet a színészeknek. E|őször
megf|gyelem alakításukalr (az
e|etben), aztán jel lemüket bele-
szövöm az e|játszandó Íigura je|.
lemebe."
Ehhez hadd tegyem hozzá, hogy
Forman majdnem mindig amatőr
színészekke| dolgozik., 'Mive| so-
hasem dolgoztam hivatásos szí-
nészokkel, f éltem tőlük,, - ál|ította.
Milos Forman fi lmjeiben nincse-
nek negatív hősok. Sot, olykor,,hősök,' sincsenek.
Egy-két Íi|mjét erősen jellemzi a
bennük megvitatott kérdés ,.piti-

sége,,és a hangnem komo|ysága'
(P|.: Tűz van babám'ban a szép.
ségverseny.jelenet).
Forman Íilmjei embercentrikusak.
Sokszor ál|ítja szembe a f iata|o-
kat és az öregeket. Errő| a gene-
rációs el lentétről így nyi latkozott:
' .Engem nem érdekelnek a kö_
zépkorú emberek, akik erősek,
hatalmasak. Engem a íiata|ok és
az öregek tehetet|ensége érde-
ke|. Hiszen ők alkotják azt a kél
réteget, amellyel a társadalom ál-
talában a Iegrosszabbu| bánik..,

Forman művészetérő| írott be-
nyomásaimai idézettel kezdtem'
stí|szerű lenne' ha idézette| is fe-
jezném be: ,,Mi|os Forman fi|mjei-
nek nemcsak filmtörténeti érté-
kük, hanem mindenkori aktualitá-
suk is van' amit csak az nem Íe-
dez fö|' aki nem akar: a klepto-
mán tűzo|tóparancsnokok vagy a
rossz IeIkiismeretű hata|om.

Szirmai Márton - trLáosz.
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HAIR
A vletnaml háború olyan borza|mas é|ménye vo|t
nemcsak a szegény, szerencsét|en kis országnak,
hanem a hatalmas USA-nak is, melyet a mai napig
nem hevert ki. (Még C|inton e|nök vá|asztási küzdel-
mében is Íe|használták ellenfelei az akkori CIinton
vise|kedését, hogy e|tépte behívóját.) Errőla rémes,
sokéves, egyenlőtlen, s mégis az amerikaiak győ-
zelme nélkü| befejeződő ö|döklésről, a dzsungel.
harcrólazóta számos film készült.
A témát nem is akárhogyan, hanem musica|Íormá.
Jában, a'HA|R''.ben fe|do|gozta a cseh új hul|ám Ieg-
eredetibb egyénisége, a Csehszlovákiát a 68.as
események után e|hagyó és Amerikába emigrá|ó
Milos Forman is.

Forman e|ső és egyúttat Csehszlovákiában készü|t
filmjei:

Fekete Péter (1963)'
Egy szöszi szereIme (1 965),
Tth van babám!(1967).

Rz WÁ-ban készü|t és vaióoan világhírűvé vá|t
ÍilmJei ped|g a következők:

Szá|la kakukk fészkére (1975 - oscar-díj),
Hai r(1979),
Ragt ime(1981, ,
Amadeus (1983).

A'HA|R', a'HAJ,, egy egész nemzedékrol, egy új
életet, é|etvitelt, menta|itást kovetelő és követó ifjú-
ságró| szó|, me|ynek' sorsa máig hatóan tragikusan
torko|lott ebbe a háborúba.
A Íi|m lényegében háromféle embertípust ábrázo|
szerintem:

1' A fe|előt|enü|, (sokszor számomra is e|fo-
gadhatatlan túlzásokba eső), össze.vissza é|ő, par-
kokban a|vó, kábítószerező, a gazdag, teljesít-
ményorientá|t és csak a pénzt hajszo|ó Amerikát
megvető és magatartásáva| |ázado.,hosszúhaiúa-
kat".

2. A,jó|viseIkedő,., rendes középréteget, aki-
ve| a hatalmon lévők e|hitették, hogy ez a háború'.hazaf ias köteIesség',.

3. Az igazi gazdagokat, akik garden-partikat
adnak, a,.nem megÍeIe|ően oltözötteket,, megvetik,
ám a háborúba nem ők mennek.
A fi|m három Íőszereplője i|y módon: 1. Berger, a
hosszúhajú, 2. Bukowski, a bevonulásra készÜ|ő',normá|is',, rendes Íiú és 3' a gazdag lány, akibe
Bukowski szerelmes lesz (és viszont).
A történet nem tú| bonyo|u|t. Lényege, hogy a bevo-
nu|ásig hátra|evő pár órájáI |.lew Yorkbán to|to, s
egyrészt a hippikke|, másrészt a CentralParkb}an Io
vagló szép, gazdag |ánnyalta|á|kozó Bukowski és a

lány közott bensőséges kapcsolat alakul k|' A Íiú
bevonu|ása után néhány hétte| a barátok elhatároz-
zák, hogy - a kiképző táborba több száz mérÍöldes
utal vá|la|va - utána mennek, s va|ahogyan elinté-
zik, hogy a két szere|mes a háborúba menés e|őtt
uto|jára ta|á|kozhasson. A csel sikerü|; Berger egy
rászedett hadnagy egyenruháJában, gyönyoiű
hosszú haját Íelá|dozva, katonai autóvat, szalutá|va,
simán behajt a táborba. A meg|epetéstő| levegőt
sem kapó Bukowskit kiküldi, hogy a |ánnya|utolJára
ta|á|kozhasson, Minden rendben megy, ám ekkor
hirtelen rettenetes dolog történik:eIrendeIik a riadót,
az azonna|i indulást, s a szörnyű ke|epcében |évő
Berger _ aki nem adja Íe| barátját - he|yette, kikép-
zés né|kül(!), az ő nevével e|indu| Bukovskiszerelé-
sében, Bukovski á9yától az irga|mat|anu| nagy hadi
szá||ítigép gyomrába, s abból- a halálba.
A nagy |ink, az o|ykor kábítózó, a munkában, a ''ha-
zafiasságban., egyálta|án nem je|eskedő Berger
egy Íatális vé|ete|en Íolytán megha| Vietnamban.
Ezze| egyútta| |ehetővé teszi egy szép, spontán
szerelem bete|jesedését _ az itthon maradó
Bukowski és a gyonyörű, gazdag lány egymás
mellett maradnak.
A Íi|m, szerintem, nemcsak arró| szó|, hogy milyen
ostoba, mi|yen érte|met|en a háború, aho|i lyen é|et-
erős, vidám, fiata| é|etek vá|nak semmivé' hanem
másról is. Arró|, hogy ne ítéljünk, ítélkezzünk túl ha-
mar, hogy ne legyenek e|őíté|eteink'Hogy különbÖ-
ző emberi értékek |éteznek. Érték nemcsak az
egyébként itt Íélrevezetésbő| származó hazaÍias-
ság, hanem a barálság, a szere|em' a barátért Va|ó
önfelá|dozás, a szerelem segítése.
A Íilmet tobbszor is |áttam. Zenéjét ismerem és sze-
retem. Nem Íelejtem e| sem a szomorú' sem az é|et_
igen|ő .,Let the Sunshine ln,, jelegű da|okat. De amit a
lobogó hajú Íiata|okon kívü| senki soha nem íelejt-
het e|, az biztosan a napfónyt maga mögött hagyó,
az óriásgép végle|en gyomrába menete|ő szép, fia-
taI kalonák hosszú-hosszú sora...
A ÍiImnek nerncsak zseniá|is rendezője, kiváló szí-
nészei, táncosai váltak híressé, de koreográíiája is
szenzációs, zenéje pedig a fiImtőlÍÜgget|enül is vi-
lághírű |ett. Zeneszerző: Ga|t MacDermot. A zenei
hangzások és ritmusok egyébként New orleans-
bó|, Nashwi|le-bő|, Liverpool_bó|, Memphisbő| és
De|hibő| származnak, A zene a je|enkori színházi
rockmuzsika egyik legjobbja, mety a Broadway-en
osztatlan sikert aratott már a Íi|m e|őtt' (A mi |eme-
zünk is az eredeti New York-i Broadway-színpadi
ÍeIvéte|')

Lányi Nóra - Káosz -
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A SZERETETTEL MlNDEN lrHErsÉors

Ezt a |evelet azér| kÜ|djuk' hogy szerencsét hozzon Neked, és hogy e|eget tegyÜnk a továbbítási
kötelezettségünknek. AzeredetiNew EngIandban van. Számos aIkalommalkörbejárta aVi|ágot.
A szerencse most hozzád érkezett e|' A |evél megérkezése után néhány nappa| nagy szerencse érhet, ha
gondoskodsz arró|, hogy 20 pé|dányban tovább add' Ne kü|dj pénzt| Lehető|eg 20 idegen nyelvre
fordítsd |e (így járha|ja körbe a vi|ágot), és o|yan szerencsétleneknek küldd e|' akiknek szÜkségÜk van
szerencsére.
96 órán be|ül(2304 perc)tovább kel l adniezt a |eve|et|
Bona We|ch a |evé| megőrzése utáni 5. napon e|veszítette a feleségét, Fe|esége ha|ála után azonban
továbbította a leve|et, így a biztosílótó| 755.ooo'-$-t kapott. onmagában a pénz is elég lett vo|na, de így a
kettőnek együtt még jobban örült.
KüldJ20 másolatot, és figye|d mitörténik 4 nap múlva!
Constantin odiushoz 1953-ban, ha|á|os ágyán jutott el a |ánc. Sajnos mie|őtt továbbíthatta vo|na, megha|t,
így úgy |s megha|t vo|na, ha előtte nem ha| meg' Corthe Cocleit svéd alka|mazott megkapta a Ievelet és
e|fe|ejtette továbbítani. Emiatt nem talá|ta a pénztárcáját, és majdnem tengeribeteg is |ett. Később
továbbította a levelet, és még azon a napon eszébe jutott, hogy hova tette apénz|árcáját. Dalton Forthu|
csak félig-meddig hitt a |evélnek: csak 1o példányt készített (a 20 helyett|) és osztott szét szemé|yesen,
de a Íölbőszü|t szomszédai szívlapátta| agyoncsapták. 1964-ben egy fiatalasszony mikor hozzá kerü|t a
levél, nyomban széttépte és kidobta. Később megöregedett.
A lánc Venezuelából indu|t ki egy Soul Anthony ogniss nevű iralmáso|ó kisiparostó|, akinek az első 20
példány szétkÜldése után hamarosan nagy üzleti sik'erben vo|t része'
Em|ékezz!Ne kü|dj pénzt|Ez babona, még ha igaz is be|őle valami. Bftzá|benne, használl

B. A. Le Kwagy
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Egyre nagyobb az érdeklődés a könyvtárban a rtapilapok, Í'olyóiratok iránt. Tudjátok' miért?
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. Gondolkodom, tehát vagyok - mondta a buta embcr az oktlsnak.
Az okos vá|aszolt:
- Bagoly mondja verébnek, hogy nagyfcjií. Es kiilonbert is más szernében a sz.á|kát' sajátodban a gerendát se veszed
észre,
- Te beszélsz? -kérdezte a buta' - Akkora a szád, niint a bécsi kapu.
- Temegbutavagr és bamba. Ugyszoktái bámulrri, mint borjú az új kapura -válaszolta az okos, ámdebeképzelt ember.
- Te sem vagr jobb a Deákné vásznárrál! . n-rondta a buta, és tnivcl több értelmcs cgész mondat nem jutott eszébe,
magfu abűzta a koporsó f edel ó t'
- Lassan járj' tovább élsz - mondta az okos nagy bölcsen' s olyan lassan ment át az úttestel, hogy mára már ő is alulról
szagolja az ibo|yát.

A|eva Márta -W -

ÁRANTKÖPÍsnK
- Tündérek |ettek az asszonyok, akik SegítségéVe|
gyermekeik szü|ettek'
- Be|áré |ányai tÜndéreknek tanultak.
-A drámaversenyeken szatírírók is részt vettek'

Fordítási gyongyszemek

lt is better to be safe than sorry. : Jobb a széfben
lennie, sajná|om.
I like cooking now, too. Szeretem az új
szakácsnőt is'
At 10.30 we turn ofÍ the heater, : 1. 10.30-kor meg-
forgatjuk a fűtőtestet. 2. 10.30.kor befordítom a f ű-
tőtes|et.
These classes are free for unemployed people. :
Fzek az osztályok szabad munk'a né lk üli embe rek _
nekvannak.
lstart preparing the Big Meal of the day. : Elindulok
a befizetett ''Nagy Ebédre,.'
I go for walks if the weather is a|l right. : Sétálni me.
gyek a vízhez, ami nagyon jó.

A POLIGRAF szerkesztősésénck c írnc:
.4Eszaki szilessig 47 lok 28 pcrc,
Keleti hosszúság l9 Í'ok 05 prerc.

Az eImú|t inÍo.vizsgák csemegéiből, egyelőre
kommentár né|}<üI:

Mit jelent a szo: "ki lo"?
- eze(, a bájt a szóhosszúság sorhosszúság szem-
pontjábiI fontos.
- Normáiisan 100, számítástechnikában 1000 a je-
lentése, ki|obyte : 1a24 byte, tehát nem is ponlosan
a a  a f

- Ez egy mértékegység, 100_at je|ent, p|' kilobyte
vagy 1 ki|ó hús, ha súly.
. kilo.ezer kilobájt - 1000db a kisebb méretű bájtok-
bó|
- Megmutatja, hogy a f i le-ok mennyiKi lobyt-ok.
. l00 vagyis 100 bájt. Ki l i  valamilyen egység, ame|y

száz ugyano|yan részbő| á||.
- ezer, a byte_okhoz haszná|juk, pl'egy |emez vagy
winchester hány byte memóriát táro|hat. Ebben az
esetben 100-at jelent.
.  k i |o:  100 egység
- ki|obile : ,10O egységnyi bi le
. ki lo - 100' Fő|eg a kül önböző mértékegységekné|
haszná|atos' pl. kg (ki|ogramm), km (ki|ométer). A
mértékegységek magyar neve is a Iatinbó|jön, a ki|o
is Iatin szó.
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- A Közgazdasági Po|itechnikum Iapja.

- Felelős és törde|ő szerkesztő:Jakab Judit -
- Fe|e|ős kiadó:Horn Gábor _

- Megjelenik a KÖzgazdasági PoIitechnikum sokszorosító műheIyében -
(Budapest, 1 096 Vendet utca 3/b)

_ 250 pé|dányban _
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