
Il. évfo|yam 3' szám A Közgazdasági PoIltechnikum IapJa 1 992. október 23.

Mottó:',Ha nem ég hamuvá' az ember a pok|ot is órák a|att megszokJa.,,
Haeckel

A tartaIomból :

- Hclló' ttödévesckl
. Horn Gábor: A második hónap rrtán

- Fehér Tamás, Pécsi Eszter: Hangulatjelcntós
- NagyAkos: Uj Fórum

- MoInár Lajos, Szabri László: Tcstkrrltúra-iigyck
_ Papi AttiIa: Az üg,velcti rctlrlszcr

- Puskás Aurél: Emlókcztctő az lT-ii lósről
- C)diisszcusz kalandjai (Bálintfy Kati, Gyrrrcsák Péter, Németh AttiIa,

Pancsovai Petra, SoIymosy Réka, Várkonyi Veronika tollából)
-  NagyÁkos,  Papi  Att i Ia:  Mcgalakul t  a Diák önkormányzat?!

-  Gu|yás Éva ós "GyuIa x.x.x ' . :  Comp|air
. Láss, nc csak nózz! (Bucsai András, Kovács Kati, Récsán Gábor,

Rékai András, Sebő Ferenc Írásai)
- Puskás Auré|: Mi törtónt az MP osztályban?

- Termószctismcrct_csúcst a|á|koz'ő
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PoLGRÁF

(Ez itt a nem |étezó iskoIaigazgató nem |étezó vezércikkének a he|ye)

l|. rész)

VEZÉRCIKK HELYETT

Nírcso<la tempó! . gonclolhatjátok, mcndhatjátok' (Jog8al . t'eszem hozzá.\ Valóban alig három hete jelent meg a
POLIGRAF első száma, azóta láttunk már egl KPTV-híradót, olvashattuk a BORSóT, hallgathatjuk a PoliPhone-t' az
iskola falát ellepik a tacepaók, és most újra itt a POLIGRÁF.
Hát igen. Beindrrlt az- é|et, torténések vannak' amelyekről tudósítani kell, amelyekre a reagálás: a megerősítéS vagy a
cáfolat nem maradhat el, vagy egyszerűen csak érdemes egyes dolgokra: alkotásokra' véleményekre |elhivni a
fligyelrnet; az isko|apolgrírok elé tárni, kik vagrunk, mik vagvurrk. (Erről jut eszembe: a PoLIGtuiF a
Palitechnikum va|amennyi érintettjének szól, tehát kérek minden diákot. ne fossza meg családját a hÍrektől,
nyclm.ia szü|eje kezébe is ezt a lapot! És persze a BoRSTt is! /Ugye, Csoncsi?/)

Lehet, hoey ez a sziirn túl ,,komoly,, |esz, az információk fogják uralni. De lássátok be, valahonnan tudni kell a
mindannyrnkat érintő változásokról-változtatásokról, a velünk történt eseményekről, azok következmén,veirőll És mi
nrás lenne megfelelőbb a tájékoztatásra, mint az iskola hivatalos lapja 1amety nem csak a tanároké - ezt néhány Vv-snek iizenem,
akik ea terjesz,.'k a POLIGRÁFró|).

KIDYES P0[JGRÁJ.0IYAS0K!

Bizonyára észrevettétek, hogy október e|eje óta külonÖs,.|ények,,mászká|nak az isko|ában, akik nagyságuk
alapján seme|yik eddig ismert ,,kategór|ába', (tanár' il|. e|sős Vagy másodikos diák) nem férnek be|e. No Óu az
ötödévesek, szárn szerint tizenhatan' név szerint:

J J

íi
-

Bakos Mónika
CsabaiKatal in
CsomorZo|tán
Fö|desiGábor

Ho|bok Ezsébet
Ignát VaIentin
|ványlSzi|via
KékesiSzaboIcs

Klein Tibor
Lencsés Rita
Magyar Emese
MányiGergely

Orosz Katalin
Pátrovits Amrita
Torma Szilvia
Tóth Krisztina

Ötödéveseink május végéig tartózkodnak isko|ánkban, ahol biztosítási (aemgazdaságtan, matematika,
számvitel, marketing, kommunikáció, informatika és gazdaságpo||t|ka tantárgyakból kapnak okítást
zömében',kü|sős., tanároktól, iIl. biztosításI szakemberektő|.

KEDVES OTODE\trSEK!

0K0S0DJ.IT0K ES ÉnnzzÉ:rmi lór MAGAT0K|T

A POUTECHMKWIBANT
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A törökkoppányitáborban a srácck döntő több-
ségéban az a vé|ernény alaku|t ki, hogy sz ogy
szuper iskola |esz; sokan már ai|g várták, hogy
eikezoődJön a tanítás. Nagyon |e|eményos ótle-
tekke| próbá|tak meg mlnket összehozn| a ta-
nárok a gó|yatábor öt napja alatt, és nem is
eredménytelenül. A sok közös prograrn,
já"tékok, veté|kedők' kirándu|ás megiette hatá-
sál: az e|ső tanításÍ napot már egy Jól össze-
szokott e|sős évÍo|yam kezdhette meg.
Az első napokban azórák nagy hatássa|vo|tak
az e|sősökre, de a második héten egyes dolgok
kezdtek nyi|vánva|óvá váln|' az lskola a|ape|-
vének lartott szókimondásl nem iehet komo|y
bcnyoda|mak nélkÜl végigcslnálni. Már az e|ső
héten kiszúrták a tanárok azokat a diákokal,
akik rendszeresen r,é|eményt nyllvánítottak.
Egyeseket az osztá|y e|ö|járóivá neveztek ki, a
többiexre mtág máig |s p|kkoinek az órákon.
Hogy ezt hogyan dönÍÖtték el' azt máig sem
iudom.
A kezembe kerÜ|t egy mostani - nyo|cadiko-
soknak készu|i . kladvány a Po|itechnikumró|'
Ebben leírják, hogy az iskolába Je|entkezni
csak úgy iehet, ha az 5.,6.' 7. osztály év vég! és
a B. íé|évi oszlá|yzalok átlaga magasabb, mint
3'5. (Em|ékeztetőÜ|: tava|y a fontosabb tantár-
gyakból keltett hármasnak iennl ahhoz, hogy
behívJanak fe|vételizni.) Ezzel megszűnt az is-
ko|ának az a kuriózuma, arnc|y szer.int |tje
gyengébb tanulóknak |s van |ehetőségÜk be-
kerÜlni'
Az iskola családi hangu|ata |s majdnem eltúint,
ós |ehet, hog}, nemsokára lesÜl|yedünk a több|
szakkozipisko|a kozé' ha tavábbra is csar fel-
színesen műkodik a Iibera|izmus.

#

Keoles Tarnás|

Sajnálom' |ogv az €|só hetek csa|ódást okoztak i'jeked. Re.
nÉ|ern' idóve| változni Íog a véieményed. Például megérted,
m| szerint döniik el a tanárek, kinek adnak a vé|oményére, és
kiét utasítJák e|. l!.ehéz konkrétumok né|ktii érvelni vagy cá-
Ío|ni, ezéri csak abban bízhatok, hogy k|derÍii szárrrodra is: a
libera|izmus, i||etve a véiernényrryi|vánítás szabadságn rem
azt je|enti' hogpy mínden gondclatot, elképzelést (eset|eg
szé|sóséges nézetet) kritika nélkÜl e| ke|lene Íogadni, csak
rnen a PoIitechnikum szabad isko|ának va||ja magát.

A továbbtanu|ásra vorratkozó megjegyzéseid csak reszoen
pontosak, és ia|án a következtetésed sem az egyet|en érté.
ke|ése a megvá|toztatott Íelvéte|| ÍeitéteIeknek. Valóban idt!n
ugy hirdetJük meg iskolánkat, hogy 3,5.es áliag alatt senki rr €

Jelentkezzen lde. Tavaly ez a szint 3,00 vclt (nem csak a
.|ontosabb táígyaké"|)' Ez a módosítas az e|múit év(ok) ta.
paszta|ataiva| n:aEy aÁzhaÍó' Fo|ösleges ábrándokba ringatn|
csaiádok száza|1, |ngy r.ryolcadikos gyermeküknek van esé-
ive eiégséges osztályzaiokka| bekerulni a Po|itechnikumba,
mikor - a glyakot|at és a statisztika ezt rnutetja - nirrcs íg1y.
Kimutatásokat végeztÜnk |dén, hogy az írásbeli tesztek kija.
vítása után maradt-e benn a szóbelizni behívott 300 íel-
véteIizó között közepesrÉ| rosszabb jegyekkei érkezett diák.
A vá|asz; a|ig. És a rnásodik Íordu|ó csak tovább javította
(Vaery 'ontotta?) ezt az eÍecmér.ryt anna|: el|erÉre, hogy rrern a
|nzott osztátyzatok ismeretében a|akítotrák kl a Íe|vé-
teliztetó bizottságok vé|ernényuket.
Aztán azt se Íe|ejtsd e|, iiog1y mekkora szenrezést, sze|lemi és
arryagi befektetési igérrye| 1200 tanu!ó Íe|véte|i vizsgájai (Az
épűlelek bér|ése, a tobb ezer |evé| megírása, postáása' a
do|gozatok kijavítása pszichoiógusok' tanáiok és más segi
tók trcatjainak adott plogramot heteken keresztüi.)

Szóva| ne íté|j eIhamarkoú?ttan!

\

FehérTamás-W. a s7erK.

z.

Nekem őruiten tetszik ez a suil" Ez egy szabad lskola, cje esak részben. Azért itt is vannak kor|átok, de hol
nirrcsenek? Nekem iegjobban az ietszik, hogy a gyerekek Jó| |etiek Összeválogatva, nagyon.ió arcok járnak
lde. Az én lustaságomhoz i||ik, hogy nem fontos órára járni. Kár, hogy a tesiie t<oteteiő, '''e't en nemigen
szeretek tornázni.

Pocok - W -
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fCAU,|t! fOPU,|f?

Volt egy Fórum az iskolában' |dén a második. Más
volt, mint az eddigiek. Nem azért, mert ezen keve-
sebben voltunk, rnint az előzőn, nem azért, mert nem
volt órte|metlen vita az ugye|etvezető személyéről,
és nem azért, mert most nem értetlenkedett senki.
Nemezekmlatt.
Sőt, még a hangulat |s opt|má|ls vo|t. Csak valahogy
meglnt az a benyornásom, hogy nem sok értelme
Van a csütörtök délutánJa|mat a Fórumon tengetni.
SaJnos' Pedíg mennylvel Jobb lenne, ha érte|mes
do|gokat beszélnénk meg értelmes vita közben. És
nem az lenne, hogy ötletparádéttartunk (a je|en|ét| ív
kapcsán), e|megy ve|e egy csomó idő, ami még

Önmagában ngm lenne baj, ha az|án a dontést nem
utalnánk az akkor még nem létező
Diákönkormányzat hatáskorébe. A jól működő
demokráclánkat Jel|emzi, lrogy először az |T, maJd a
Fórurn to|ta e| a döntést. Sebaj! Fő az, hogy Jót
szavaztunk egy te[esen evldens dologról, rniszerint
dokumentá[uk-e a dÖntéselnket, vagy ne' De hát a
demokrácia mindenekelőtt! Csak most már arról is
kellene szavazni, hogy csiná|junk |s va|amit a
Fórumon, mert ha így ha|adunk, átmegy az egész
gittegyIeti klubdé|utánba.

Hagy Áros - Zár|asz|á|y .

PALYAZÁTI FBLHTVAS
A testkultűra tantiírgyblokk eiméleti és gyakorlati arryagcsoportjainak hírhedt és

elmés oktatói (Moln;írLajos és Szabó IÁsz|ó) egyfantasztikus pá|yázatot
hirdetnek a Politechnikum még fanta.sztikusabb diiíks ága r észére.

APáIyazattfugya:tervezzetekegy Al4-es (írólap)méretií rujz|aptafekete-fehér
ernblémát, amit az iskolai sportYersenyeken szerepió tanulóknak kiadott

sportmezre nyomtatunk és amiben irzutiín büszkén feszenghetnek.

Lényeges, hogy a tervben valamilyen formában szerepeljen a Közgazdasági
Politechnikum neve!

Apá|yázat győztese és helyezettjei értékes jutalomban részesülnek.

A pá|yázatok beérkezésének határideje:

1992.október 30.

Fontos! Apá|yázatokat (nem összehajtva!)név nélla]l, jeligés, |ezást borítékban a
titkiíiságonkell ieadni!

A beérkezett terveket apá|yő,zatban résztvevő tanutó osztályának ew-egy
. képviselője, a testkultúra tantárgyblokk nem megvesztegethető kót taniíra (1d.
fent), és egy rnegvesztegethető, amúgy pi{rtatlan, ile befolyiísolható tanár bíráija

el.

JT MIIN'KÁT!

Budapest, |992, október 8.

S.,l,a Jao,!;
Testkultrira tanszék
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TEsTKulrÚnE
K6óyes Po|itechnikumi Csa|ád|

A diákok, i||etve az MP osztá|yos szÜ|ók egy csoportJának többszöri határozott, markáns kére|rryére az 1992' X. 8-i "Huhogáson" a peda-
gógusközösség a testku|tÚra tan|árgy hiányzási . igazolási rendszerét módosította.

A je|en|egi, új rerdszer a következó:
I

2 .
3 .

o .

|gazolás né|kÜt rregryedévenként a tanóták 10 9o-áról maradhatnak 'kint' a tanu|ók, A Íe| nem haszná|t ,'hiányzási a|ka|mak"
nemvihetők át a következó negyedévre.
A 1 o %-on Íe|ü| a Érlok egészségfuyi ok miatti hiányásat a szÜ|ó igazolFatja.
AÍenti kétpontban|eírtakonkívÜ| aszÜ|ókére|méreatestnevelóÍe|mentéstADHATazórai munkaalól,tehátadiáknaka
felmentési kérelem birtokában is magávaI ke|| hoznia a ÍeIszere|ésétI
orvosi igazo|ásra a testneveló köteles Íelmentést adnia Íe|mentés tartaImának megÍe|e|ően.
A 10 %-os 'szabad. hiányzás nÉrtéke: elöre|áthatóan minden neg1yedévben 2 óra, amennyiben mégsern, akkor tájékoztatást
adunk a he|yes adatró|'
A szü|ői igazolásokat azon a napon keIl bomutatni, amikorra a Íe|mentési kéreIem Vonatkozik'
Az egészségtigyi íelmentést es az orvosi igazo|ást |egkésóbb a kovetkező testkultÚra órára ke|| behozni' Ennek eImu|asztása
igazolat|an órát von maga után!
Természetesen rerrdkívülí esetben a diák és a tanár megáI|apodhat későbbi idópontban is.

BudaDest, 1 992' október 1 2'

SzabóLász|ó és MoinárLaios

q
. \  . - \  J

KosárIabda (eIsósorban |ányoknak)
Kos*labda (e|sősorban Íiúknak)
Röplabda (mindenkinek)
Labdarugás (eIsósorban Íiúknak)
Labdarugás (e|sósorban |ányoknak)

szERvEzETT sPoRToLÁs| LEHETŐsÉcrr
A POLTTECHNIKUMBAN

kedd 1 5'30-1 7'00 és szerda 1 6'30-1 8.00
szerda l5.30-1 7.30és péntek 15.00_17'00
hétfó 16.30.18.o0 és péntek 16.00-18.00
hétÍő 15.15.16.15 és kedd 15.15-1 6.45
hétfő l 5. 1 5-1 6.45 és szerda .1 5.1 5.1 6..l 5

FIGYELEM!

október 1 5.én a Huhogáson az egyik napirendi pont a tarÉlák időtartamának egységesítésére va|ó törekvés mogvitatása vo|t.
A tantestÜ|et ugry Mtározott, hogy az órarerdben szerepló 40 perces testedzések helyett 45 perces mozgást iesz |ehetővé úgy, hogy a
testku|túra.fcg|aikozásokat mege|óző egyéb tanórák 5 perccel harnarabb érnek véget (kivétell az ebédszünet e|őtti óra), így a'tesi-
órák. is'renrjes" idóben kezdódhetrrek.
Ez isvalami...

l-enhossék u.
Lenhossék u,
Lenhossék u.
Miiv.ház vagy Orczy park
Műv,házvagyorczy park

Az új rendszer hatá|yba lép az osztá|y elótt va|ó kihirdetése. napján.
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Ml rs At ^7- ÜoyrLET?
(vitaanyag)

Az ügyeleti rendszer

1. Az alapelveinkben megÍogalmazott libe-
rá|is szellem|ségű, onszervezedő-önigazgató karak-
ter egyik - s nem is a legkevésbé fontos - megjelené-
si formáJa az lskola működési Íe|téte|einek, minden-
nap|,,inf rastruktúrájának' felépítése.

2. Működésében alapvető fontosságú a Íe|a-
datok pontos meghatározása, valamint a felelősség
adott funkc|óhoz kÖtése' E tek|ntetben a kia|akítan-
dó szisztéma alapja csak szigorúanforma|izált |ehet.
Egyébként a rendszertő| nem várhatunk normatív
működést, így annak röv|d úton tÖrténő ,'elhalása..
kovetkezhet be.

3. A rendszer működtetője, felelőse mínden
szinten és funkcióban diák' Természetesen a tanerő
- osztá|yfőnök, ügye|etestanár, szaktanár, slb. - meg
ke||, hogy jelenjen a rendszerben, de forma|izá|t
funkció és fe|e|ősség nélkül! (P|. egy Íantasztikus
órát követő rendrakás a tanár erőte|jes rész.
vételéve|történik ugyan, de nem ő a fe|elős, hanem
a diák, [az osztály, ill. a hetes], akinek ezt a ''fe|állást',
pontosanludnia kell!)

4.''A szívok, aztán majd én szivatok,'kalo-
nás elve rendkívül erősen é| a közludatban' Ezért
mindenképpen szükséges lenne a közös fel|épésre
m|nden tanóra végén. Ugyanis a rendszer működé-
sétő| csak fo|yamatos, állandó, következetes e||en-
órzés és esetleges fe|elősségrevonás mel|ett várha.
tunkerednÉnyt.
A ',Fórumok' - többek közt - |ehetőséget adnának
arra is, hogy a mu|asztókat fe|elősségre vonják az
Ügyeletesek az iskola egésze e|őtt'

5' Ne legyenek il|tzióink! (No, persze ha
esetleg |ennének még...)
Mit je|ent a rendszer működésének eredményessé-
ge? Semmiképpen nem azl, hogy minden e|emében,
mindig a leírtak szerint működik. Rengeteg problé-
ma, mulasztás lesz, Íő|eg az első időszakban' de
hosszabb távon ís.
Mégis: annak tudata, hogy saját kÖrülményeimet ma-
gam (társam) á|ta| |átom o|yannak, ami|yen, |ehető-
séget ad ''vi|ágmegvá|tó'' nevelési cé|jaínk e|érésé-
hez - lega|ább részben.

És most nézzÜk''kicsit,, konkrétabbanl

Az Ügyeletes osztály

biztosítJa az adott időszakban az |skola egész műkö-
désének keretét - ő az isko|a ,,gazdája,,.

A fe|adatok szétosztása, az osztályon belü|i munka-
megosztás, valamint a programok tarta|ma az adott
osztá|yfőnökök (osztá|ypapa . osztá|ymama), i||etve
az osztá|y-önkormányzai irányításáüa| és Íeíe|őssé-
géve|történik.

Feladatai:
1. Az iskola mindennap|,,'normál., működé-

séhez kötődő fe|adatok e||átása
a/ KapuügyeIetes

Feladatai:
. fogadja az isko|ába érkezőket;
- |nformác|ókat ad a beérkezőknek, utbaigazítja,
esetleg f eIkíséri vendégeinket;
-,, őrzi" az iskola vagyonát;
-.e|búcsr.zik tanítás végé n, bezárja a''B', kaput.
Ügyeletl |dő: "átmenetiieg,' csak-regge| (7.45 - 8.15
között) és délután 14.45-tő| 15.1S-ig) működik,
azonban hosszútávon minden szünetben.
Ajánlott létszám:2 Íő
Ha anyagiaink engedik, jó |enne megvalósítani a
normá|is Íogadótér kia|akítását, aho| több funkció is
működne.

b/ FoIyosóügyeIetes
Feladatai:
. lanítás e|őtt el|enőrzi a termek, fo|yosók, klub,
kÖnyvtár á||apotát;
- a tanórák köztl szünetekben a fo|yosókon tartóz-
kodik, ügyel: teremszellőztetésre szó|ít fe|, az isko|á-
ban tartózkodó emberekre vagy a berendezési tár-
gyakra veszélyes magatartásúakat figyelmezteti [az
ablakban.Ülőket, szék-, és késdobálókat, stb.], a ke-
letkezett károkat Je|enti az ügye|etes tanárnak;
- a teremátadás elmaradása esetén fö|íria a mu|asz-
tó osztá|yt, segít a következő hetesnek á rendrakás-
ban;
- ha nÍncs következő (vagy több) óra az adott terem-
ben, átveszlazt a hetestő|;
- tanítás végén - az Úgye|etvezetővel, Ügyeletes ta-
nárralelIenőzi az egész szintet (épuletet), regisztrá|-
[ák az eset|eges hiányosságokat.
Ugyeleti.idő: 7.45{ő| a tanításiidő utáni szintátadásig
(a tanórákon kívul)'
Létszám: ,'B,'ápülel: 2-3tő,,A', épü|et:2 fő
A tanórára 5 percce| később megy, i||etve ugyan.
enny|vel hamarabb kijön'

ci Ebéd-ügyeIetes
Feladatai:
- biztosítja a sorbanállás elemi normá|t (2 fő);
- gondoskodik a szükséges eszközökről (evőesz.
köz, tá|ca, szalvéta, pohár, mos|ékos edény, stb.),
ügyel az étkezés rendJére ( 1 fó);
-.dozírozási fe|adatokat |át e| (1 -1 fő).
Ügyeleti idő: munkája az ebéoidőre kor|átozódik
(e|őbb e|jÖhet az ebéd eltjtti óráró|).

Ü Ügyeletvezető
Az ügye|etes osztály á|tal megválasztott irányító, ko.
ordinátor, e||enőrző szemé|y, munkáját az ügyeletes
tanár, va|amint az ügyeletes osztá|yfőnök segíti.



POLIGRAF
vfi

Feladatai:
. reggel ellenőzi az Ügye|etesek |étszámát, érkezé-
sét;
- átnézi az egész épüietet, ha hiányosságot tapasz-
ta|, mego|dja, Vagy szól az ügye|etes tanárnak;
- a napÍo|yamán ''cirkál", i|lewe besegít, ha kel|(p|a
regge|í,'Íogadásná|,', ebédné|);
- tanítási idő végén ellenőzi az épü|etet;
- regiszlrálja az ügye|etlidö a|att történteket, ''Ügye.
letinap|ót. vezet;
- ügyeletibeszámo|ót készít a Fórunnra;
_ átvesziés átadja az Ügye|etet.

2. Az lskola közvet|en oktatásitevékenységén kívü|i
feladatok

a/ Az isko|a egészét érintő programok szer-
vezése
Ebbe tartozik rninden o|yan je||egű rendezvény,
me|y az osztá|y ügyeleti idejébe esik. Pl. a,,go|yabá|,,,
október 23-a, Miku|ás, Karácsony, Ulév, stb. Ezek
másÍajta szétosztása is |ehetséoes, mdndiuk va|ami-
fé|e össznépi licitáiással, de taTán az ügye|eti rend_
szerhezkotés a |egjobb. Ugyanis hosszú]ávon - több
évfo|yam esetén - biztosított, hogy négy év alatt az
osztá|yok majdnem minden rendezvényt megszer-
vezhetnek egyszer.

b/ A fa|iújságon keresztül' és egyéb módon
informálja az iskola tanu|óit az aktuá|is do|gokról.

c/ Meggondo|andó, hogy nem ke||ene-e foly-
tatni (e|indÍtani?) egy csúnya nevű, de tarta|mábán
igen hasznos'.hagyornányt,,, a "Tégy valamit az |sko-
|ádert'' mozga|mat. Ennek az vo|na a |ényege, hogy
az ügye|etes osztály va|amilyen módon maÍadandó
doJg.ot alkol, azi és o|yat, amit akar. P|. a fo|yosók dí_
szítése, ugyeletesi''egyenruha,, e|készítése, stb.
A mú|t évben a do|og elindu|t, szerintem íÖnn kéne
tartani,. osztá|yÍőnökök á|ta| megerősíteni e tevé-
kenységet.

Hetesek

Az ügyleti tevékenység osztályszintű Íele|ősei, tehát
nem nekik, hanem az osztály egészének ke||rendet
l?rnl?'amennyiben.azonban ők nem teszik, úgy ne-
ki ke|| a munkát e|végezni.
Feladatai:
_ az e|ső órát mege|őzően aláíratja a.'Je|enlétiívet,',
majd azt a tanárnak átadja;
- gondoskodik az óraimunka Íeltéte|eiről(kréta. szi-
vacs, eset|eg egyéb technikai eszközok),
- szÜnetekben az egyik hetes átadia a termet a kö-
vetkező osziá|y hetesének, a másik átveszi a követ.
kező óratantermét (a hetesnek iehái rmeg kellvárnia
a másik osztá|y hetesét, amennyiben nirícs az adott
teremben kovetkező óra, úgy a termet a Íolyosó.
ügye|eiesnek ke|| átadnia);
-'szünetekben sze||őztet, Ügyei e rendre.
|..lgye|etiidő: B'00 {ól a tanítá-s véoéic.
Az oszlott órák esetén az adott-száktanár felelős a
termek rendjéért
Cé|szerű lenne eset|eg a kéthe{i hetesi váltásokat
beveze!ni, alkaImazko dlta az ügyeleti rendszer egé-
széhez'

Ugyeletestanár

Az lskoia működésének munká|tatói fe|adatát |átia
ela tanárok fe|é, va|amint aktuális ügyekben kiÍe|é ő
"A" Pclltechnikum.
Feladatai:
- regge| kinyitja az épÜ|etet, az ügyeletvezető diák-
ka|átnézi a termeket;
- e|lenőrzi a tanárok |étszámát, szükség esetén gon-
doskodik a he|yettesítésrő|;
- napközben segít| az ügye|etesek munkáJát, ',cir-
kál.,:
. folapj4 a3 érkező vendégeket, segít |átogatási cé|-
juk e|érésében;
- az iskola műkÖdési problémáinak mego|dásában
lép;
- ebédné|',intenzíven otl van,.:
- a tanítási idő végén e|lenőrziaz épü|etet.
Vá|tása naponkéntlörténik (cé|szerű voIna az egész
napos ügye|et, akár annak fe|áldozásáva| is, hogy
mindenki ügyeletes).
Ugye|eti idő:7.45 - 16'00 közöit.

Ügye|etes osztátyf őnök

Az ügyeletes diák, osztá|y.'pedagógiai árnyéka'''

Fórum' ügyeletádadás

Az |sko|a mindennapi működésének feltételeihez
kötődő döntéshozó Íórum, ame|yen részt vesz.

- a vo|t és a |eendő ügyeietes osztály,
- minden osztá|ybó| egy szavazatiJógga|Íe|-

ruházott diák (lehető|e$ egy őúre vá|asztóttátanoó
személy),

- az ugye|etet leadó hetesek
- az isko|a diákvezetője (* egy szavazat)

.A Fórum nyilvános'
Ugyrendjét a Fórum rnaga dolgozza ki. (Le.lezető,
menetrend. stb.)
Javaslatok:
A levezető elnök legyen:

aladiákveze|ö
bi az Ügyeletvezető vaIame|yike,
c/ az osztályképvise|ők rotáöióban

Menelrend:
1' Ügyeletátadás

Az ügyeleti váltásokná| (átadás_átvéte|) az áLado
osztá|y beszámo| munkájáró|, átadia tapászlalatait a
következőnek. Az "Ügyéteti nap|o' a|ápján fele|ős-
ségre vonJa a mu|asztókat, fegyb|emsérióret.

2.Fórum
Mi.nd.en osztá|yt képvise|valaki, igy az iskoia műko-
désének problémái, a következő icJőszak prÜoram.
jai, fe|adatai megbeszélhetők. |ennének. Á ,,Fórum',
természetesen nyi|vános, otl bár.ki bármikor egyéni
indítványt tehet' Ez az intézmény tehát gyaxortáiitag
az isko|a mindennapi műKodésébe va|ö.beleszólásl
ra ad |ehetőséget minden diáknak, s eoyben biztosít-
ja az iskolaiönkormányzat műkodésiÉeretét is. lde-
gyedévenként (fé|évenként) alkalmat ad arra is'
hogy átíogóbb értékelésre keru|jön sor.

PapiAttila
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Az lsKolArmÁcs |9g2' oKTTgEn zl Üt-ÉsÉnŐl

Jelenvoltak:

KunnéDeákEtelka
Kleinné Alf öldi Sarolta
Várkonyi József
KleinAnikó

NagyÁkos
SzolnokiAttila
Molnár Lajos

Puskás Aurél

Levezetó elrrök: Krrnné Alfóldi Sarolta

I. A szeÍvezeti és Mr]rködési Szabályzat (SzMSz) késziiltségi álapotáról

A tanárok részéról Molnár Lajos beszámolt arrót, lrogy a dokumentum vázlata - az lskolatanács jóváhagyásával - elkészült. |rÍivel azonban a

pedagógusközösségen belül az egész döntéshozatali mechanizmus átalakrúóban van, az SzMSz munkálatai egyelóre sziinetelnek.

Készen vannak az iskola rnr]ködéséhez nélkülöáetetlen olyan dokumentumok, mint a munkarend, a napirend, a késések. hián.".zások sz.ebályozása,

az tigyeleti rend. (Utóbbinak újabb változata a közcljövóben kerül az lT elé. /a szerk'/) A vitában a diákok nehez-rnényeztók, hogy az iskola

kiilönbözó döntéshozó testületeinek viszonya nem Íisztázot| (pl. Iskolafórurn). Elmondták, hogy meg kell foga|mazni az intézménycs kapcsolatok

rendjét. A tanárok ezzel e8yetéíettek, s lrozzátették, hogy az iskolapo|gárok mindhárom testiiletének ki kell alakítania saját belsó döntési

mechanizmusát; így csatlakoáatnak majd ezek jól szabályoáatóan egymásba. l-ehetséges, hogy tanári oldalról több scgítsóget kellenc adni a

diákszervezódéshez.

Sziilói javaslatra egyhangú döntés sztlletett:

az elkésziilt Sz]r,íSz-dokumentumokat egybegyűjtve tekintse át az IT, szánjunk rá egy külön napot. szíiksé8es újra felállítani azt a munkacsoportol,

mely - mindhárom olda| részvételével - az Sz},íSZ-alkotó munkát felgyorsítja' oldalanként legalább 2-2 fő: eset|eg kiilsó szakértó bevonása

indokolt.

A diákok javaslatát mintlen oldal támog'atta: az eeybegyűjto(t dokrrmentumokat a kön}Márnak több példányban óriznie kell; tanulmányoásukra

lehetóséget kell biztosítani bárki számáta.

II. r\ l /4 9.es munkakezdés és a 60 perces órák tapasztalatai

Sziilói vélemény volt, hogy a |l4 9-es kezdés nehezíti a távo|ról járók hetyzetét, de a tanítási idó korábbi befejezése kiegyenlíti e hátrány. Ezért

például az FH osztáiyban a sziilók 7o%-a támo8a1ta az új munkarendet, a 60 perces órák bevezetéSét' A diákok úgy vélték' hogy a 25 órára szrjkílett

rgazolatlan hiányzási lehetóség hátránytjelent a tavalyi á|apotokhozképest. Trltakozásukat az IT nem hagyta helyben; az ellenérv az volt, hogy a 25

óra idén a teljes heti óraszámmal egyezik.

Nem született megegyezés a jeienléti ívek kezeléséról kialakult vitában' A diákok szerint a hetesek lehetóségeit meghaladja ez a munka. Nem

képesek megórizni az a|áírások hilelességét' nem képesek ellenállni diáktársaik ,'nyomásának',. Az IT itgy határozott, hogy ötlcteket kór az ügy

meg,n}'ugtató rendezéséhez, s az Iskolafórumtól is javaslatokat vár.

Bzután a ''Késések}iányzások a Politechnikumban', címü dokumentumot pontosította az IT. (A szövegezésból ü|ágosan ki kell trinnie. hogy betegsóg

esetén biztosítani kell a vizsgalehetósége! a szokásossai azonos számban; meg kell fogalmazni, hogy csiitörtökönként az osztályidó végéig tart a

tanítás')

III. Áz IT következó Íilósót novcmber l0-re hívja össze'

Feikéri a régi IT tagokat, hogy ez alkalommal a megváiasztott újakkal együtt jelenjenek meg segílve az átmenet zökkenómentességé1.

l992. október i0.

Puskás.{urél
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_ szó|t odÜsszeusz, mikor tíz éven keresztü|
tartó ostromok után végre a görögök sikerre|
bevették Tróját' és a túlélők e|indu|hattak hazafelé...

A második évfo|yam a gorög mito|ógiáva| Íog|a|kozik igen behatóan az elsó szorgalmi idószakban. Sajnos a konyvtárban nem á!t ren-
delkezésre megÍe|e|ó szárnú Íorrásmunka (ez rem a kóÍyvláÍc hibáia, egyszéÍoen hiárrycikk Trencsérryi.wa'dapÍel |mre: Gtróg tegei). A köVetkezókben a
vizsgákra kríszü|ők do|9át szeretrÉm megkönnyíteni: az 'isteni |rős", az "ithakai bajrok" megpróbáltatásainak egyes részleteit otvasfriat-
ja az érdeklódő krj|tinböző Íe|dolgozásokban. (Kérek mirdenkit' ne keze|je ezeket a ÍogaImaásokat autentikus /hite!t érdemlő, eredeti
Íorráson alapu|ó, i||etékes, hivatott, valódi/ tanarryagként, rre hivatkozzon a negyectévi számonkérésné| ezekre a vá|tozatokra!)

- Na, ne kéresd magad, Vegyél belőle! Nem sajná|om,
hiszen itt bőven terem. Tessék, egyé| nyugodtan! -
így beszéltem őt rá. és ennek a tukmá|ásnak már
nemtudotte||enállni'
A|ig ettek a csodaszerből, szinte egyszerre kiáltottak
fel: Ej, Zeuszra' i|yen íinomat még nem etttjnk! Fensé-
ges!Adjatok még!
|dőve|, mikor néhányan már kifekudtek a ',narkó''
hatására, Va|akinek az az öt|ete támadt, hogy mutas-
suk meg újdonsült barátainknak, mit tudunk: járjuk e|
a messzefö|don híres |ótusztáncunkal. Mindenki (aki
tudott) rög|on fe|á||t, és elkezdtÜk ropni.

Sajnos felhőtlen jókedvünk nem tartott sokáig, mert
egy csapat idegen férfi rontoü ránk, és elrabo|ta tő-
|Ünk vendégeinket' lderiszék m|ndent elkövettek
azért, hogy ne ke|ljen e|menniük, de a tú|erővel
szemben tehetetlenek voltak. Az emberrablók ve-
zére, valami odÜsszeusz erőszakka| hurco|tatta el
k.ét barátunkka|. Utánuk futottunk, de...
A parton érve egy nagy hajót láttunk, oda vitték rab-
jaikat' Tehetet|enül már csak a parancsot hal|hattuk:
Horgony| fe|! Teljes gőzze| előre!

A LóTUszEvóK sZIGETÉN
(Egy ott élő kábítós szeméVel)

Mi(a barátaim és én)a Lótuszevők szigetén |akunk,
és a finom, zamatos, Íehér |ótuszvirágot esszÜk,
melynek hatására roppant Jó a kedvünk. A iótuszvi-
rágnak - amel|ett, hogy igen ízletes - Van egy csap-
dáJa: ha egyszer va|aki megkósto|ja, örok rabjává
válik, többé nem szabadu| tő|e. Örökké itt akar és
fog élniezen a szigeten. Én is így ragadtam itt - háia
az isteneknek!
Nos, az egyik napon éppen egy adag |ótuszvirágot
csemegéztünk barátaimma|, mikor két idegen ÍérÍi
közeledett fe|énk. Bemutatkoztak, elmesélték, hon-
nan jötlek. Az egyiket - a magasabbat - |derlsznek
hívták. a másik nevére nem em|ékszem. A társa|gás
során megkérdezték, ho|is vannak ők tu|aJdonkép-
pen. Majd kíváncsian azt tudako|ták, miért Ía|juk a
|ótuszvirágot'
Erre így fe|e|tem: Merl nagyon fenséges az íze, ettő|
jó kedved |esz, és minden bút-bánatot e|Íe|odsz.
Kistoldcsak meg!
lgy kíná|gattam |derisznek és társának a csodás ét-
kel.
lderisz elfogadta, de társa visszautasította a vendég-
|átást: Nem, kÖszonom, én nem kérek - fele|te Vona-
kodva.

Bá|lntfy Kati - FH -



x
PoLGRÁF

Már harminc napja volt annak, hogy e|hagytuk a Ló-
tuszevők szigetét, és sajnos ismét meg kellett á||-
nunk, mive| élelmiszer{artatékunk a minimá|lsra
csökkent. Elrendeltem tehát a |egénységnek' hogy
biz|onságos távolságra horgonyozzanak le, mert a
sziget - ahová expedíciónkat szerveztÜk tizenegy
társammal - egyszemii óriás lakóiról híres, ak|k köz-
ismerlen nem vetik meg az emberhúst.
Már a|konyodott, mikor kikÖtÖttünk a sziget déli olda-
ián. A hata|mas gránitszik|ák már-már emberen túii
monurnentumként tornyosultak előttünk. A sziget
belseje felé induitunk. A kük|opszok földjén minden-
hol gigantikus méretű növényekke|, állatokkal, ter-
mészeti jelenségekkel talá|koziunk.
Mikor már Javában besötétedett, egy hata|mas bar-
|angra bukk.antunk. Rövid megbeszé|és után meg_
szál|tuk a barlangot.
Mély álmunkból óriásiföldrengés rázott fel bennün-
ket. Mint kiderült, a bar|ang ura' egy harmincöt láb
magas, dinoszaurusz rnéretű küklopsz tért haza két-
méteres, hétmázsás birkái és kosai társaságában'
Nem volt szerencsénk. A bar|ang kiJáratát - ami egy-
ben a beiárat is vo|t - egy hatalmas gránittömbbe|
lor|aszolta el. Legnagyobb igyekezetünk el|enére
sem tudtunk elrejtőzni a hideg és nyirkos kövek
közt'
A kuklopsz nyugta|anu|járkált fel s a|á irdatlan mére-
tű otthonában' Eszrevett minket' Tuzet rakott a bar_
|angban, és társaim kozü| rnegevett két péket.
Hát...ezek sem sütnek több kenyeret!
Eme tragikus esemény után nem tudtam álomra haJ-
taniaÍejern. Kikel|jutnunk innen! Na jó, de hogyan?!
Hajna|odott. A ko|osszális torzszülött még két bajtár-
sunkat fe|Íait regge|ire, majd nagy sebesen kihajtotta
állatait, és a kaput eltorlaszolta. Már csak nyolcan
maradtunk. Enni sem volt kedvünk. Az más kérdés,
hogy nem is vo|t mit. Paliasz Athénéhez imádkoztam,
hogy szabadítson kie brutális gazember karmai kö-
zü|.

lsmét leereszkedett a sÖtétség a rideg és barátság-
talantájra, bár mindebbőlsemmit sem láttam, hiszen
benn kuksoltam a kük|opsz |akhelyén. A házigazda
menelrendszerűen megérkeze|t. Gépies mozdulat-
ta| e|kapott két szerencsétlent közÜ|Ünk, és gyors
mozdulattala sötét Hádészba kü|dte őket is.
A gigantikus Íenevad nagy étvágya láttán azagyam
elkezdett dolgozni. Megvanl Az egyik sarokban
megláttam egy hatalmas farudat. Társaimma| sebe-
sen hegyesre ,,Varázsoltuk.' az egyik végét, és ké.
szenlétbe he|yeztük. Mikor az óriás |eheveredett,
egy borral te|i töm|ővel ál|tam e|é...
A bor megtette hatását. A rettenetes hústorony .
mintha kicseré|ték volna - .'barátságos,' társa|gásba
kezdett ve|em. Én - tervemnek megfele|ően - Utisz
néven mutatkoztam be neki.
A jófa|ta bor hamar á|omba ringatta a kük|opszot.
Ekkor a hatalmas rúddal kiszúrtam egyetlen személ.
Egybő| megelevenedett. PoL|phémosz - mint klde-
ru|t' így hívják - hadonászni és ordítozni kezdett. A
környék óriásai hamarosan a barlang elé gyűltek. A
küklopsz azt kiabá|ta,hogy Utisz - azaz senki se -
bántja, míre a többiek úgry/ Vé|ték, Pollphémosz
megtébolyodott, és nagy szerencsénkre odébbáll.
tak.
Regge|,,házigazdánk' elgördítette a követ a b,eJárat
. amiegyben a kijárat is volt - e|ő|, de hogy do|gunkat
megnehezítse, a barlang nyílásához á|lt, és lábaikö-
zött megtapogatva engedte csak ki jószágait. Ám
Pa|lasz Athéné megint lsteni tervet juttatott eszembe.
Öt társammal egy-egy kos hasára kapaszkodva ha-
|adtunk át a lóvátett debel|a,,szűrőJén'', majd a legrö-
videbb úton a hajóhoz vágtáztunk...
Az indulás előtt átkiabá|tam Poliphémosznak az
lgazságot, miszerint odüsszeusz a becsületes ne.
vem. Bár ne tettem volna...

Pepe - FH -
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oDtisszE][j'sz ESETE .lt szmÉNEx,KEL

Történettlnk a trójai háború beÍeJezését kovetóen esett meg hősünkkel, m|dőn haJóival hazáia, |thaka fe|é
tartott' Sok ka"land után (me|yet az|dő rövidsége mlatt most nem em!ítek) Alaié szigetéhez érkezett.
odüsszeusz harcban megedzett alakja, nyílt tekin|ete felke|tette a sziget úrnőJének, a csodatevó Kirkének
érdek|ődését. Mindenáron - szép szóval, ármánnyal, cselszÖvésset- magához akarta édesgetni a hős vezért.
Katonáit még disznóvá |s válioztatta egyszer, de mert megjósoltatott Teiresziasz, a vak látnok á|ta| a nehéz,
de célt érő hazatérés, semmi sem segített. odüsszeusz hitt a Jóslatban, és óhaJtotta otthonát, ezért nem Íogott
rajta semmlf é|e varázslat, bűbáJ.
Midőn Kirké is belátta, hogy sem szépsége, sem varázsereje nem segít, útJára bocsátotta odüsszeuszt. Bú-
csrzóul még egy jótanáccsal is eliátta a vezért: Tvakodj a szirének énekétő|!
lgy aztán az lthakaiak felhuzták a horgonyt, az evezősök huznikezdték |apátjaikat, és útnak lndultak az is-
meretlen fe|é. Midőn odüsszeusz sejtenivélte, hogy koze|ednek a szlrének szigetéhez' megállította hajóját,
összehívta emberelt, majd így szólt: Nagy veszély fenyeget bennünket, harcosok. Ha egv ls közü|Ünk mog-
hal|ja a szirének énekét, e|vesztünk. odatesz a Józan ész, a |e|kiismeret, és sohasem láthatjuk meg Újra szere-
tett fö|dünket. Ennek elkerü|ése érdekében megkövetelem, hogy minden parancsomat maradékta|anultel-
jesítsétek!
Ezek után az összes hajós Íülébe vlaszt ön|etett, de előtte még megparancso|ta, hogy őt magát kössék azár-
bóchoz, és bármit is tesz, ne figye|jenek rá, csak evezzenek e|őre.
Az emberek teljesítették a parancsol, és.,sÜketen,', egyenletes evezőcsapásokkal haladtak oéijuk felé'
A szigethez érve odÜsszeusz ha|k, majd egyre erősödő csodá|atos énekre lett Íigye|mes. A szik|ákon szebb-
nélszebb lányok ü|tek, fésülték egymás haját, nevetgé|tek, lantot pengettek és dalo|tak. A látvány és a gyö-
nyörű melódia lenyűgözte odüsszeuszt.
Az evezősök mit sem láttak, ha|lottak mlndebből, maguk e|é meredve, megszokott ritmusban végezték do|-
gukal.
- Lassítsl Ba|ra! - kiáltotta az árbóchoz kötÖzött odüsszeusz, de sonklsem cselekedett másként, mínt addlg.
odÜsszeusz tudta, hogy nem hal|ják parancsait, mégis ordított, üvoltve próbá|t megszabadulni köte|eitől -
mindhiába. Közben a szigetet |assan-lassan gomo|ygó köd szállta meg, csak a csodás ének zengett tovább'
- Vissza] Vissza! - próbálkozott még a keservesen küszkodő, rángatózó odüsszeusz. Vá||át, karját, |ábalt vé-
resre vágták a kötelek, de e| nem engedték foglyukat. Az egyre halkuló muzslka közepette odÜsszeusz min-
den erejét e|vesztette, majd a|é|tan csuk|ott össze. A haJnall p|rkadatban egy véres, ájult embert fedeztek fel
a Iegények.
Mikor köte|eitől megszabadították, |emosdatták, felélesztették vezérüket a hajósok, már messze Jártak a szi-
rének szigetétől'..

Pancsovai Petra - FH -
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Szervusztok! Szkü||a a nevem. Biztosan hallottatok
már rólam: a hat hata|mas feJemrő|, az lrtózatos uga.
tásomró| és kielégíthetetlen étvágyamról' Hát igen,
valóban én vagyok ezen a sz|k|án a leghata|masabb
és |egvérszomjasabb élő|ény, már csak azórt ls,
mert senki más nem |akik itt rajtam kívül.
Van - nem |s oly messze - egy szomszédom, aklegy
ugyani|yen sziklán é|, mint én. Őt Kharübdisznek hív-
ják. Nagyon nem szeretem, mert á||andóan örvényt
kavar, és így elszippantJa e|őlem az érkező zsák-
mányt. Én pedig á|landóan éhezem. Ritka az o|yan
haJó, melynek legénységét én falhatom Íe|. Igy foly-
ton éhes vagyok. Most is' Már egy hete nem ettem.
De Jó |enne, ha erre vetődne már egy ötvenevezős
Vagy egy háromvitorlás|
De hál|ga csak!Valamit hallok! |gen-igen! Egy hajó!
Ha|lom az evezőcsapásokat! Nem is csak ha||om,
már |átom is! Pontosan felém tart. Ekkora máz|it! A

Kedves Nap|óm!

Ma megint nem Íog semmi történni. Ézem' Több mint
hét éve ltt rostokolok' Ha nem lennék ilyen fenemód
handsome hapsi, már rég otthon |ennék.
Miért is mondtam a kormányosnak, hogy "ltt |eparko-
lunk, éle|met és vizet veszünk Íe|. Jól nézzetek kö.
rÚ||,,?||gazán bírtuk volna még egy-két nétig' És miért
pont én. mentem, ponl én a bar|ang fe|é vezető úton?!
Miért? És miért kopogtam be az ajtón? Miért enged-
tem, hogy bevezessen az étkezőbe, és utána más-
hova is?
Amióta itt vagyok, csak iszom a nektárt, eszem az
ambróziát, és egyre kövérebb leszek (sok bennÜk a
kalória). Tudom, hogy halhatat|an vagyok (vagy |e-
szek), de mit ér az Örök|ét, ha úgy nézek ki, m|nt egy
hordó' Nem tudom, mit csinálnak Íonn az istenek., de
Iassan igazán e|intézhetnék, hogy hazamehessek.
Ma, amikor kinn ü|tem a tengerparton, úgy láttam,
mintha Hermész suhant volna be a barlang |yukán.
Talán mégis van esély rá' hogy hazaJussak errőlaz
átkozott helyrő|?|
Tulajdonképpen egy ideig minden férfi jól érezné
magát itt. Egy ideig én is jó| éreztem magann. Egy ide-
ig! Most már unalmas. Sőt! Lassan az agyamra megy.
No meg ez a nirnÍa| Jól el lehet tÖ|tenivele egy-két
hetet. De éveket?! Ezmár kicsit sok! Ja és a mániája|
Azt akarja, hogy vegyem feleségü|, és ezze| e|nye-

szé|én lega|ább öt, dehogyis,lÉt, nerr1 nyolc ember
á|l. Hát ez hihetetlen! Gyorsan elbújok a reJtekhe-
tyemre, onnan Íogok támadn|...|deértek' Most!
Hammmm...

Huuuuuú, de Jól|aktam. ||yen még nem volt, hogy
agyszerre m|nd a hat számba Jutott falat.
JaJ, most Julcsak eszembg, lehet, hogy odüsszeusz
hajóJa vo|t ez a..bőségtál,'?! Kapok az istenektől, ha
kedvenctiketvagy az ő társai| ettem meg! Na m|nd-
egy! Végul is a |egtöbbjÜk tovább jutott, remélem. el.
érik úticé|Juk végét, ha már ennyiembert veszteltek.
Ne haragudJatok, e|álmosodtam, Jó|Jön eg1y kis a|vás
ebéd után' Bízom benne, hogy hamarosan ta|álko-
zunk! Addig is sziasztok!

SolymosyRéka - FH -

rem az örok é|ethez va|ó jogot. Nekem nem kell
orÖk|ét, nekem Pénelopé kell! Francba ezze| a szi_
gettel, az összes szépségével és kü|on|egességével
egyutt!
Ezt eddig minden nap |eírtam, soha nemlörtént sem-
m|. Már nem reménykedem.

Hopp! JÖn va|aki. Ki jÖhetne, természetesen Ka|üp-
szó! Kicsit letörtnek látszik.

- odüsszeusz. beszé|nem kel| veled"
- lgen?
-lgen!
-M|rő|?
- ltt Járt az imént Hermész barátunk, s azt

t.tzeni, hogy hazamehelsz.
.Juhéééé!
- Tutajt kell készítened, saját magadnak.
- Mlkor kezdhetem?
-Most.

Kivágtam húsz fát, s elkészítettem a tutaJt. Anő azza|
próbált visszatar|anl, hogy viszontagságos utam
lesz. Nem halott. En bátor és erős férf ivagyok.
Mégis Jól végr'ődik ez a nap! Nemsokára otthon le-
szek!
Jóéjt, kedves naplóm!

KALT'PSZONAL

I
I

I

Niki -Zártosz|á|y -
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Versenyt hlrdet a Íe|eség,
Mert úrygpndo{a, ura rég

Elveszett, nem tér haza,
S üres maradvég|eg haza.

Jön |s hát a férfisereg,
Sok-sok fiú, sok-sok öreg

lt|yoszörögve íJat f eszít,
De mindvoszít. de mindveszít.

Kesereg afeleség,
Majd leszakadráazég:

"ohZeusz, drágám, édes isten,
Add, hogy |egyen újra Íérjem!',

Ekkor e|őál| egy derék ko|dus,
Köpönyege szakadt, Ío|tos,

KÖnnyedén Í e|alzza íJá|,
stizenkét ba|tafokot lő át.

Atöbbikérő nemé|itúl,
Mer| nyila mé|yen szívukbe szúr.

Nem |esz többé rivá||sa,
Mert azokat most mind kinyírJa.

Az asszonyhoz f ordul gyöngéden:
'En vagyok az, hazatértem,
Megérkezett odÜsszeusz,

Légy hát kedvesaz uradhoz!'

' Az asszony persze kételkedik'
Es mégis..'nagyon reménykedik'

Egy kéréssel Íordul hát hozzá:.'Az ágyunkat hozd ki ide, hozd má'!,'

odÜsszeusz mosolyog csak,
így válaszol az asszonynak:

"Tudod,hogy ez leheletlen,
Gyökerei mé|yen a fö|dben'-

Péne|opé meggyőződött,
Férjét |átja rnaga elótt.

, Egymáséllettokújfent,
I gy rendeltetett el ott fent.

Gi|iszta - Zártosztá|y -Bálint Dénes - Ügyosztály -
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ltt Van! Körünkbgn található! Megérkezett! A
kamerák kereszttrzében, a mikrofonok erdeJében,
az újságírók gyűrűjében: a Diákönkorrnányzal. Nem,
nem.EzaDAC!
Hát igen. Ezt a napot is megértuk. Végre egy év után
sikerult megalakítan|. Nemhiába csaptunk neki ilyen
reklámot, megje|ent a hirdetésÜnk a PoLlGRAFban,
a KPTV is szót ejtett ró|unt<' és a PoliPhone is ezt
harsogta. Az ot szervezőn kívÜ| négy (azaz négy)
diák iskolapo|gár vo|t je|en az a|aku|ó ülésen
(belőlük |s egy csak a végére esett be). Nem
csa|ódtunk a kedves diáktársalnk fantasztikus
aktivitásában. Az ü|és elején fe|csil|ant bennünk a
remény, hogy többen is leszÜnk, amikor heten-
nyolcan oeciórtettek a konyvtárba' de saJnos csak
a fotószakkör kezdte meg munkáját.
Szóva| kevesen és nehezen, de megalakítottuk. A
neve sem az, amit vártak: DAC (Diákok A|ternaiív
C|ubja)' A DAC fel kívánja vá||a|ni a diákok
képvise|etét mindenÍéle Íórumon. Szerepet kíván

vál|alni az iskola ku|turális életében. Az alapítók
döntöttek abban |s, hogy a Turbéko|ásokon(mert így
hívJák a gyűlése|nket) a tanárok is kópvise|tethetik
magukat, ha ezt a DAO tagjai ls megtehetik a
Huhogásokon. Anyagi|ag a Po|itechnikumra kíván
támaszkodni a DAo, tagdíjat nem szed. A szűkkörű'
de vidárn ulésen szavaztunk a gyű|ések
rendszerességérő! is: mínden hétfőn találkozunk a
konyvtárban. Akit érdeke| a DAC, azt sok szeretettel
várJuk!

Bolyki Dán|e|,
Csíkvö|gyi garoara,

KánaZsuzsa,
Lazányi Krisztina,

Mik|ósAnna,
t.tagyÁkos,

NémethAtti|a,
RécsánGábor
(alapítótagok)

NEM DACnol ÍRoK...
(Avagy újabb .,Állatfarm',* szÜletik?)

Rendkívü| konzervatív vagyok:szeretem ha a do|gok azok, amik!

A kutya csóválja a Íarkát, és ne a farok a kutyát.
A csapbó| folyjon a víz, és ne más, de az viszont |GEN.
A tanár taní|son, a diák meg tanu|jon . bár e tétel a Vendel utca környékén.''

Szóval vannak ilyen rigo|yáim! Eddig azért megvo|tam ve|ük , bár az,.átkosban'' is akadlak miatta
problémáim. (Errő| - jaj, ho|tartunk! - szégyellek írni-beszélni, mert ma már mindenki ',én rr'ár akkor
is...,,|. igy inkább hallgatok.)
Az,'eiöző rezsim'' (ezt egy kollégámtól loptam) során is azt szerettem, ha a kutya'.., a csapbó|'.', a
tanár..., stb. Ez akkor elág volt az ..e||enzékiséghez'. Mert igazi ,'állatÍarmon'' é|lünk, ahol a do|gok
mindig mások voltak, mint amik. Mert a disznók ,.egyen|őbbek., voltak' s ez e|ég is volt a do|gok
''átvá|tozásához'''

Ma már inkább félek' Nern attól, hogy visszajÖnnek a disznók, nem attól, hogy valaki újabb karánnot
eme|nekünk' sokka|inkább saját..háziállatainktól',. Akik marha okosak: tudják, hogy mijó NEKÜNK.
Fé|ek az Öt.tetnarörtő|, az |GAZlmagyaroktó|, a MAJDÉNMEGt./oNDoMoktól, a VELEMMENJÉLékIőI.
Pontosabban nem is tőiük személy szerint, hanem azokló|, akik ezeknek ezt e|is hiszik.
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Mert:,.Kiné| van a bö|csek kövel?"

lc|ézetek "l.":

''..'nem sok érte|me Van '.. a Fórumon tengetni...,,
,''''jobb lenne értelmes dolgokról...,'
',...értelmes vita... " (márminthogy kéne! - P.A')
"...a dolog telJesen gvidens..."
'''..csináljunk is valamit,..''
',"..az egész egy gittegyleti k|ubdélután.'.''

(Az idézetek 'l.' a FTRUMI FTnun,l? cixxoen (|d. 4' oldall) olvastntók erodotiben - a szerk')

Hát igen. Ezakár mind igazis lehetne.
(Azt mondaná a pa|lérozott to|lÍorgató, hogy:,'Az lgazat mondd, ne csak a valódit!,,)

A Fórurn (a második!!!!!!! és nem a haiszázhuszonkettedik_évi! - mert ide aztán, de azonna|!) elvben,
|ehetőségeiben (v.ö': potenciálisa|) arra szolgá|, hogy az iskola működéséhez szÜkséges dÖntéseket a
DIAKSAG, i||etve azok KEPV|SELO| hozzák meg. Ettő|az a do|og, ami. Még akkor is, ha az |dézetek'.l.,
minden állítása VALTsÁoos. Mert mi is az IGAZ?

Kidönthet arról, hogy mi'evidens,,,,'értelmes'', mikorcsiná|unk..va|amit',?
Az á||atfarmon kívü| - szerintem - sENKlvagy MINDENKI.

Idézetek'.||',,:

,,...végre sikerült...',
,, ...az o| szervezőn kívül eljöttek még négyen...',,,...felvá|lalja a diákok képviseletét mindenÍé|e fórumon...',,''..a Turbékoláson a tanárok is képvise|tethetík magukat, ha ezt a DAC tagjaiis megtehetik a
Huhogásokon.,'
"...szűkkörű, de vidám ü|és...,,

(Az idézetek'|l." a D A C címú cikkben (|d. 1 4. o|da|!) o|vashatók eredetiben - a szerk.)

Tulajdonképpen örülök a DAC.nakl Én |s azt mondom, hogy végrel
Mégsem á||hatom szó nélküí: Mi a dolog, ami?
Sok minden hasznos |ehet (v,ö. újra, mint Íent!):önszerveződő egyesÜ|et, pártkezdemény, duma.kör
vagy akár gittegy|et (ami színtén nem rossz!).
De egy do|og ngm |ehet: hite|es diákÖnkormányza|.
Lega|ábbis az ENáltalam e|képzelt nem-Íarmon! Mert ott nincs önvezér, csak eset|eg onjelöll-vezér,
akirő| majd mindenki dönt, hogy |ehet-e Az, AM|! Mert a rosszul működő, kényszerből vá||a|t
képviselőkből á||ó, de formai|ag hiteles (tehát választott) Fórum |ehetőséget ad MINDENK|NEK. Majd,
valamikor, |ehet, hogy meg se érjük, de akkor is' Attó| az, AM|! Mert ez az út vezet fiaj, nem Európába -
bár tán még oda is!) az ál|atfarmból kifelé.
De csak ho|nap, vagy ho|napután áml

SzóvaIfiúk,lányok!
Vigyázzato( azza|, aki pontosan tudja, hogy mijó Nektek!

Végü|: DAC_osok!
Nekem nagyon Íontos, hogy ne értsetek félre: Baromijó, amit csináltok. Csak maradjon az, ami' Hogy a
dcl|gok vógre helyükre kerÜljenek, s tanár, diák egyÚtt tanulhassa, mi |s az a ''demokrácia'..

Egytanuló
(PaplAttila)

' Javaso|t irocaIom: George orwe||: Á|latÍarm (Más Íordításban: Á|tati gazdaság; eredetiben:AnimaI Farm) - a szerk.
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^llcHTuNG!

ATTENTÍoliÍ!
YNTIilíI{.'NYE.'EE *

Ha szeretnél
diátttinkormán3rzatban

diáttképviselő lenni'
aklror ieröld magad!

Gsupán tízenöt
(kiirönbözo aláírást
kell összegffiitened

a díák-ískolapolgárok
körébőt alrhoz'

hogy ielölt letressél.

E;zt a listát október 28.ig
(ezerdáis) add le

Tibornak a kön3rvtrárban!

A szavazás osztlálykeretben
történílt maid

an október 29.i osztályídíÍbelt.

Jó sytíitögetest kíván:

. Nem talá|tam meg a ciri|| karaktereket. Bocs| - a szerk'

.. DAC = ideig|enes DÖK: DiáktnKormányzat

a DAC**
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Gondo|om, az iskola polgárai.
nak Je|entős része már értesült
arról, hogy az e|mú|t héten -
immáron otödik esztendeje -
megrendez|ék az ország egyik
legnagyobb számítástechnikai
témájÚ szakkíá||ítását:

ACOMPFAIR{.

Az lnformatika Munkacsoport
úgy gondo|ta, ezt mínden máso-
dikos diáknak meg kel| néznie,
sőt látnia is ke||!
Ezért a tanulókat megoldandó
feladatokkal |áttuk e|, s izga-
tottan várluk a végeredményt.

Most nézzük a kiáiiítást, hiszen
rengeteg - nem csak a szak-
ember számára - izgalmas, és
az oktatásban is haszná|ható
hardvert és szoÍtvert ál|ítottak
ki a cégek. Egyetlen do|got
emelek ki, aCD-ROM-okat, me-
|yeken teljes ango|-, német- és
más nyelvek tankönyveit tárol-
Ják. Ezek a cD-k a számítógép
álta| lejátszhatók, s nemcsak a
képek és szövegek megjelení.
tésére alka|masak, hanem egy
hanggenerátor segítségével a
helyes kleJÍés tanulását is e|ő-
segítik. Természetesen nem
csak nyelvkÖnyveket |ehet
kapni CD lemezeken, hanem
tÖrténelmi és művészeti témájú
anyagokat is. Lehetőségvan pl.
arra, hogy egy múzeumban sé-
tálva az ott ta|á|ható képeket a
monitoron - vagy esetleg egy
kivetítőn - megjelenítsük, a rá-
juk vonatkozo magy ar ázatokat
pedig elolvassuk vagy meg

COIIPFAIN '92

ha|lgassuk. (Ezekke| a témák-
kal csak egyetlen probléma
van: szinle minden világnyel-
ven léteznek, de ebbe a ma.
gyar nyelv még nem tartozik
bele.)
Most pedig térjÜnk vissza a
diákok feladatmegoldásaira.
Ugy ézem, hogy amilyen lel-
kesedéssel készü|tÜnk mi, ta-
nárok a k|á||ításra, annyira
a|acsony sz|ntű volt tanít-
ványa|nk érdeklődése. Úgy
tűnt, hogy diákjaink egy ré-
szét egyá|talán nem érdekti a
számítástechnlka, még azon
a szinten sem, hogy a fel-
adatot egyá|talán mego|dJa és
beadJa' A 85 diáknak mind-
össze a fele adta be a
mego|dásl, s a beadott fel-
adatok színvona|a is igen
vá|tozó volt. A legtöbben né-
hány mondattal intézték el a
vá|aszokat, mások pedig
mechanikusan |emásolták a
cégek prospektusait. Mindeb-
ból számomra úgy tűnt, hiá-
bavaló volt az eddígi mun-
kánk: diákjainkka| nem sike-
rü|t megszerettetni a számí-
tástechnikát' nem tudtuk fel-
kelteni érdek|ődósüket a
téma iránt'

Va|óban így lenne? Sze-
retném, ha segítenétek ennek
a kérdésnek a megvá|a-
szo|ásában! Mi az, amit
rosszul csinálunk? A
tananyagga|, a tanárokkal
van prob|éma? Vagy talán
Veletek is?

Budapest, 1 992' október 1 6.

2

Pár nappa| ezelőtt isko|ánk

aCOMPFAIR'92

számítástechnikai kiál|ításon
Járt. Az osztá|yok az fu25-ös
teremben lalálkoztak az ebéd-
szünet után, aho|az - eddig még
- érdeklődők kedvét sikerÜ|t e|-
vennia csoportokra osztott fel-
adatokkal.
Még a tét sem csigázta Íe| a
kedé|yeket, miszerint a legJobb
pályázatot benyújtók a v|zsgán
kétes jegy esetén a jobb osz-
tá|yzatot kapják' A Po|itech-
nikum tagjai csoportokban ér-
keztek meg a kiál|ítás kapu-
jához' Már aki megérkezett!
Ugyanis egyes diákcsoportok
e|tévedtek, késve érkeztek, és
így csak hosszas várakozás
után jutottak be a kiá||ítás te.
rü|etére. A ''szerencsésebb,' di-
ákok csoportokba verődve
.,rohanták., végig a pavilonokat
a fe|adat|ap utasításait kö-
vetve. A feladat|ap ÍunkcióJát -
hogy minden diák részt vegyen
a kiá||ításon - nagyjábó| e|átta,
de elvette a diákok idejét - ta|án
kedvét is - az ők'et érdeklő
technik'ai újdonságoktól, ame-
lyek - a szakemberek szerint -
szép számmal jelen vo|tak

a92-eSCOMPFAIR

terü|etén. Remélem, az e|őző
tapaszta|atokbó| tanu|va a kö-
vetkező csoportos |átogatáson
a fe|adat|apot folváltja ta|án
egy tanárok áttal alán|oti
kiá|lítási útmutató, Vagy valami
egyéb, kölcsönösen Jó és
praktikus mego|dás.

Gu|yás Éva
"Gyulax.x.x."



XVIII
PoLrcRÁF

a a
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Ne csak nézzan, lásson |st

Holvo||, ho| nem voit, tcrtént egyszer, hogy egy Ílata|ember - mit sem sejtve - e|indult az isko|ába. Nem
tudta még, hogy milyen megpróbá|tatások e!é ál|ítJák aznap' Első órája Kommunikáció vo|t. A szak.
tanárnő o|yan feiadatokat adott neki és osztálytársa|nak, amelyekke| a nregÍigye|őképességüket vizs-
gá|ta mog. Ezek a fe|adatok a diákok környezetéve|vo|tak kapcsolatban. A fiatalember a kérdésekre
a|ig-alig iudott válaszolni, ugyanis a körÜ!ötte |ávő vllágot ő csak nézte, de nem |átta.

RékaiAndrás-W-

A gyÖnyörű-szép király|ány, a csúÍ-öreg
nagybátyó és az okos-szép kirá|yf iú

Hol vo|t, hol nem volt, még az Tperenciás{en-
geren is tú|, volt egy vár, amiben lakott egy gyö-
nyörű-szép kirá|yiány és a csuf.oreg nagybá$ja.
Arra járt az okos-szép királyfiú a szép Íehér lo-
ván, és'látta'. az abiakban a gyönyorű-szép ki_
rá|y|ányt. Az arra járó o}<os-szép királyfiú .'ész-

revette,, a gyönyörű-szép kirá|y|ány rnögött a
csúÍ-oreg nagybátyót, aki éppen ki akarta lökni
az ab|akon a gyÖnyörű-szép kirá|ylányt. Szegény
gyÖnyórű-szép király|ány hiába kiabáll az okos-
szép kirá|yÍiúnak, az csak ,,nézte, nézte,,, hogy
végü| hogyan esik le a gyönyörű-szép királylány
az eme|etrő|. Erre a csúÍ-Öreg nagybátyó nagyra
mereszteite szemeit, mert azt hitte, hogy az okos-
szép kirá|yfiú majd rnegmenti az ő gyönyörű-
szép kirá|ylányát. Lement hát az okos-szép ki-
rályfiúhoz és megkérdezte, miért nem mentette
meg a gyonyörű-szép kná|y|ányt. Erre az okos-
szép kirá|yfiú nagyot ''nézetl.' és csak annyit
mondott:
"Vak vagyok."

Piros lámpa

Volt egyszer egy város. Ebben a városban ren-
geteg autó vo|t. ltt az autók öná||ó é|etet éltek.
Egylk nap a belvárosban, a parko|óház 20. eme-
|etén ál|t egy plros A|fa Rómeo' Ez a Romi egyszer
csak arra gondo|t, milyen jó lenne guru|ni egyet a
város utcáin' Fogta magát, bekapcsolta a lámpát,
indított, és uzsgyi, hátratolatott. Egyesbe vá|tott,
ésmáris ment |eÍelé.
Le a |ejtőn, most jobbra.
Le a lejtőn, mosl Jobbra.
Le a lejtőn, most jobbra.
Es ez így ment, míg csak le nern ért. Megá|lt. Mé-
lyet szippantott a városi |evegőbő|, majd ment,
amerre |átott. Nem nézte a táb|ákat, nem törődött
semmivel, csak ment, egyre gyorsabban.
Egyszer csak egy nagy kereszteződéshez ért.
Már nagyon gyorsan ment, mikor a |ámpa pirosra
váltott. Látta, de nem törődöfi vele. Athajtott a pi.
roson..'Pií, paf , puf ...egy csörrenés, ablakcsöröm.
pölés, dudaszó, bummm .'.
Es a kis Romibólcsak egy guru|ó dísztárcsa ma-
radt. De ez sem guru|t sokáig. E|dő|t. |tt a Vége,

Kovl -W -  fusse|vé|e.
RécsánGábor-W.

Az ítétetnapia

A vi|ágon sok ember úgy é|, hogy nem fogja föl a körÜ|ötte |evő események jelentőségét. Egy tudós |s
így é|t' Elete cé|ja az vo|t, hogy fölfedezzen va|amit. Egy csodafegyveren e|mé|kedett. A fe|hasz-
ná|andó anyagok igen veszé|yesek voltak. A fegyver is az létt vo|na: ha |étrejön' a vi|ág bárme|y su.
gárzásának irányát vissza tudja fordítani, el|entámadássá alakíthatja. Péidáu| a csernoÚili radioaktív
sugárzást fÖlveszi magába, és akár a jövőben, akár a múltban egy bizonyos rneghatározott helyen
pusztításra használhalja.
A jövőkutatók megjósolták, hogy 1997-ben a kínaiak egy hata|mas robbantást fognak véghezvinni. A
tudós Íegyvere ezellen készü|l. A fegyvert egy ember irányította, egy ember programozta, az emberi
é|etet kizárva a programbó|. A sugárzást .t985-86-ban föl is vette a gép, de a tudós e|szúrt vatamit
benne. Plros prograrnot, és nem zö|det tett be|e. A különbség,.csupán.. annyi, hogy a piros prograrn
rövidebb ,'időutazásra'' szólt, a zold hosszabbra. A gépnek nem vo|t annyi energiaja, r'ogy eljússon
1997 be, ós 1995-ban folrobbant. A Fö|d fete elpusztu|t, és kiha|ófé|ben vo|l az embérifaj.
Ennyit jelent néznivagy |átni.

Bucsi - W -
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Pedig nlncs |8 ÍaÍsang

Szent Péter egyszer elhatározta, hogy lejön a földre' ós csodát tesz. Ki is nézett magának egy szegényebb

családot, megfogta a varázspálcáját, feltette a glóriáját, és kíviíncsian leereszked ett aXX.századi földre.

E|ső meglepetése a város felett gomolygó

szmogfelhőbríl adódott, am in kö,högve

áwergődött ugyan, de azutcára

az emberek, eg;rszerűen kikerülték. Szent Péter cso.

dálkozott, hogy miért nem veszi észre senki az ő

szent mivoltát' ígyhát elíndult a kerületi

templomba. Peckes léptekke| órt az oltár

elé' és feje kórül agralok rep-

kedtek, amikor megszólítot.

ta apapot. Azon-

ban itt is

nemvárt

váúaszt

kapott:
,NC

hara-

gudjon,

barátom,

deilyen

botrányos

kinézettel

azonnal tá-

vozniakell.

Ez Isterr háza!

Isten nem tűri az ilyen

provokatív, hítetlen...,,

De Szent Péter ekkor már

eltűnt' és mérgesen fblkereste

xlx

már nem tudott lesziállni,

mert beleakadt a troli

áramvezetókjébe.

Meglepettenvet-

teészreazt,

hogysenki

nem vette

észre.

Le-

kecmer-

gett az

utcára'

és vár-

ta, hogy

a sokhívő

ember leborul-

jon,és imádkozrri

kezdjen. Eheiyeil. azon-

ban egykocsi csikorogva

kikeriilte, és rákiáltott a vezeÍ.ő..
,'Nem lát, ember! Piros van!,, Dudáló

kocsik össztüzékíi kimenekiilve felrepiilt

a jardára. De ahelyett, hogy rácsodiílkoztak volna azt a családot, akihez mcnni akart.

Kopogott, és egy kisláuy nyitott ajtót: ,,Csókolom, nem vesziink semmit, és nem is adunk el. Csókolom.,,És becsapta az
ajtót. 'Szent Péter mórgében kettétörte avarázsp6|cáját, és visszament a mennybc. Azóta le sem jött.

Sebő Ferenc - Káosztá|y -

A 18-1 9' o|da|on o|vasható szövegek azért szü|ettek, hogy íróik bebizonyítsák, mekkora kü|önbség van a vizuális befogadást kiÍejezó
szavak jelentései között. (Erre a magyarázatra - gondolom . nem vo|t szükség, de ha már |eírtam, maradjon! - a szerk.)
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AZMP OSzTÁLY sZÜLŐI FlRunnÁnŐr

Előzrnények

Az osztály szü|őitestületének egy csoportja a tanév-
kezdés napJaiban javaslatokat foga|mazott meg a
peciagógusközösség számára. A ,'Javas|atok" - túl-
mutatva az adott osztá|yt érintő kérdéseken - az is-
ko|a egészének működésével kapcsolatos e|em-
zést adott. Egy év után a szü|ők az iskola koncepció-
jának legÍontosabb e|emeit továbbra is támogatták,
a levé| azonban felhívta a figye|met sok olyan kér-
désre, me|yekben a megfogalmazók szerint az |sko-
la nem vo|t képes teljesíteni meghirdetett program-
ját. (Például: a tanórák rossz Íegyelm| átIapota, egyes
tantárgyi koncepciók elhibázottsá ga, az inf orrnáció-
árarnlás akadozása, a tehetséggondozás, a sze.
mélyre szó|ó tanári munka hiánya.) A szü|ők kérték a
pedagóguskozösség tagjait, hogy vá|aszoljanak a
|evé|re, s hivJanak Óssze az MP osztályban szü|őiÍó-
rumot a két dokumentum megvitatására.

AÍórurn október 6-án zaj|ott |e aránylag szűk kör-
ben, aktív részvétellel. A szü|ők is és a pedagógusok
is megerősítették azi|yen iípusú ta|álkozások szük-
ségességét. E|hangzott, hogy a Politechnikum műkö-
désének része ke|l, hogy |egyen a szü|ői érdekek,
értékek f oIyamatos rnegjeIenÍtése.
A vita fo|yamán az á|láspontok csak részben kö.ze-
|edtek;a |evélírók úgy értéke|ték, hogy a pedagógu-

sok írásos válasza álta|ánosságban mozgott, tobb
kérdésben nem vo|t kielégítő. A pedagógusok türe-
|emre lntették a szülőket' Azza| érveltek, hogy a pe-
dagógiai elvek érvényesüléséhez az e|te|tné| tobb
idó kel|, s hogy vannak biztató Jelek: már formálódik
az lskola arculata.
A szü|ők ezzel szemben úgy fogalmaztak, hogy a
gyerekek é|etében az itt eltöltött é.rek visszahozha-
tat|anok, nem á|dozhatók fel bizonyta|an kimenetelű
kísérletekre; nem veszhet el az esé|yegyenlőség a
továbbtanulás szempontjából.
MindenkÍ.á2t tapaszta|ta, hogy a gyerekek jő| én:ik
magukat |tt, sőt, szü|eiket néha mesterségesen ki-
zár]ák4z iskola életéből. (Nem adnak át információ-
kat, sőtvo|t, aki a PoLl-????,számait is,'titkosan ke.
zellell.) A .pedagógtusok megígérték,' hogy a gyere-
kekben tudatosítJák: a szÜlők az |skolapolgárok kö-
zé|artozó lények, s így az informác|óhoz va|ó joguk
vitathatatlan. A POL|GRAF számait ezután sem pos-
|ázzuk,de |eszögezzük:a lap a csa|ádoknak szól.

A vita végén azt határozták el az egybegyűltek'
hogy az elsó vizsgaidőszak után ismét talá|koznak; a
Íórum tehát rendszeressé válhat.

Pest,|992. október |o.

PuskásAurél

r/
0

tij',

Ir\\
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n polrcnÁo bgrúóbbiszár*íban egy kissé kÜ|önos, oe nag'yon
Íontos írás je|ent rneg. Az egyik e|sós osztály teÍrrÉszetisrÍleret
tantárgyÍe|e|óse Íogla|ta öszsze osztá|yának a tanáráró| mon-
dott vé|emérryeit. A néhány soros köz|endók . bár nem az elem-
zés igényével íródtak, - problémát jeleztek a két fé| viszonyá.
ban' melyeket az is bizonyított, hogy erósen csökkent az órák
|átogatottsága. Ezek rrregismét|ése most rrem Íeladatom, csu-
pán az azóta e|telt napok, hetek ez ugyben rÍpgtett, rnegtörtént
eserrényeirő| igyekszem besámolni.
Az e|ső hu||ámokat a heti huhogáson Vetette u|W.A tanátok
komolynak, vá|aszra mé|tónak tartotiák a |eírtakat' A munka-
csoport elmondta, hogy a tervezett aktív tanulási r.rpdszer az
előadóterem hiárryában még nem valósu|hatott rneg' A csoport.
munka beindu|ásáva| remélhetó|eg érdekesebbek |eszrrek az
órák, nemcsak a tanár e|őadása, |ranem a diákok saJát élményei,
tapaszta|atal ie|entik majd a tanu|ást. Azt is hangsÚlyoztuk,
hogy a tanáÍ és az osztály öszszeszokása időt igénye||ret, eb.
ben a közös megbeszé|éseknek és a tantárgyíele|ős munkájá-
nak nagy szerepe lehet.
A meg|átogatott órákat szakma|lag magas színvona| jel-
|emezte, inkább az elóadói stí|us, harrgeró, hangsÚty okozta a
íigyelem |ankadását'
A tantestÜleti állásÍogla|ás a|apján eg1y megbeszétésre kerÜlt
sor az e|mÚ|t |léten, ame|yen a tantárg1yÍe|e|ős, az osztátyÍónök,
va|amint a tanárnó és a munkacsoport vezetője Vettek részt. Az
eredrnény tőként az ál|áspontok tisztázása, az egyÜttmrjköctés
szándékának kinyi|vánítása volt. Az osztály képvise|óje nem a
merev e|utasítást, hanem a vá|toztatási igerryeket hangsúlyoz-
ta. A tanárn'i iryokszik vá|toztatni, több érdekessége! ;rorrdani,
másÍajta óravezetést kia|akítani, Ta|án az is retpzíti ennek
megva|ósítását, hory eddig Íőleg idősebb korosztá|yt tanított a
Íőisko|án. Errrnk tapasztalatait nag11szerúen ÍeI tudjuk haszná|nÍ
a tananyagÍrásban, p|. atarcrtú á|ta| írt e|ső éves taiianyag e|.
készítésekor. A gyakor|ó taúrok azt ís tudják, hog1y a saját sze-
mélyiségük, stílusuk csak kevéssé vá|toztatható meg, ennek e|-
logadtatása az osztátyokban nem mindig meg1y könrryen. A be-
szélgetés végxíre a tanárnó is vi|ágosabban láthatta, mi is a baj.
Hogy mennyke Íogadta e| és rrrennyire képes változni , vá|toz'
tatni, azt majd a köVetkező napok, hetek órái mutathatják rneg'
A munkacsoport tehát további megbeszélréseket, eg|/eztetése-
ket javaso|, az osztá|y vé|eményének további a|akulása és az
e|őadótorem e|készÜ|te utáni he|yzet alap|án kíván úira á||ást
Íog|a|ni. A |re|yzei elmérgesecJése, a tanárnó e||eni eset|eges
"hadját'a|,,beindulása mindenképpen e|kerü|endő és e| is kerü|.
hető.

Fo A DEMoKRÁctA

Bizonyára sokan o|vasták a cikkemet az Ügyosz-
tályban tartott kózvéleménykutatásról a pouó-nÁr-
ban. Ennek az eredménye (mármint a közvélemény-
kutatásnak) egy'négyes csúcsta|á|kozó,' tett. Részt
vettek: Dr. Radnóti Katalin (természetismerol), Veres
Gábor (természetismeret), Krausz rat 1ositátytő-
nök)és Hárs Marc| (én - a tantárgyfe|elős). SaJnoi az
egész nem tartott tovább 15-20 percné|, éó végÜl
semmilyen megá||apodásra sem Jutoltunk, mégls
fontos kérdések merÜ|tek fe|'
Például Radnóti Kata|in fe|vetette, hogy szerinte a
rengeteg vélemény közÜ| mindossze egy darab
haszná|ható ötlet volt' Ennek nyomán rapiam egy
tájékoztatót a P|anetárium műsoráról (köszönöm
szépen!). A tanárnő tehát úgy gondofia, egy i|yen
közvé|eménykutatásnak cé|Ja (ha mái egyszer Íel-
ve|iaz óra unalmasságáQ, hogy mego|dáiokat pro_
duká[on. Ebbő| heves vita kerekeoeit ri.
A másik do|og, am|t a tanárnó sére|mezett: a cikk
megje|enése az újságban. Ebből szinténVita kereke-
de|t. ltt megragadn ám az a|ka|mat, és e|mondanám.
amit akkor nem tudtam: Valóban hefyte|en Vo|t a
cikk. niegjelenieiése a tanárnő megkérdezése
nélku|, de az osztá|yból is sokan, sót Telsőbb
körökből', |s biztattak a megje|entetésre: engedtem a
nyomásnak. Erő|tetett menetben (fél napom sem
volt) megírtam a cikket,, és másnap kora regge|
leadtam a POLIGRÁF szerkesztőségenék.
Mindenesetre ez jő lecke vo|t, nom Íogok 1oono
meggondo|atlan lépéseket lennl.
A harmadik (és egyben uto|só) kérdés, amit színtén a
tanárnő Vetett Íe|: a közvé|eménykutatás korai idő-
pontja. Errő| sajnos nem Volt annyi időnk beszélgetni.
A Politechnikumban Van tehát demokrácia (ezi pé|-
dázza a tatálkozó). Ám ez a demokrácia mbg c.sar
gye:e:(cipőben jál. jó péicia erre az a minqossze 15
perc, arnia megbeszélésre jutoÍt.

Marci - Ügyosztály-

A tantárgyi megbeszé|ésen osztályfőnökként vel-
tem részt. Sajnos, úgy látom, az á||áspontok alapve-
tően nem közeledtek egymáshoz. A köze|eáésre
pedig a további együttműködés mlatt rágető szükség
van.

Krausz Kati
osztá|yfőnÖk

Vens Gábor
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Október 15.én záru|l a YE magyarul csengő, a progÍarn tarta|mát is kifejező nevének
megtaiálására kiírt pály áza|.

Három pályázótólösszesen .t 6 Javas|at érk€zett:
- MonoPol|, Vá||alkozóképző (Nagy Át<os);
- t}z|etemberke, KlsTőkés, D|ák RT,
|fjúsági Részvénytársaság, lfJú Vá||aIkozó,
SuliRT{Giliszta);

- Kamasziroda, Üz|etpaiánta, Vá||aIkozó fiókák,
lfi cég, Üz|eiűző, Pénzforgató, Töket|en tőkések,
Príma fir,rna ($zirmai Marci).

A hárorntagú zsüri(Horn Gábor, Papi Atti|a, Pert|Gábor) hosszas mér|egelés után úgy határozott,
hogy első díjat nem oszt kl, így a program vég|eges magyaÍ neve:

(Magyarországi) Young Enterprise Program.

A pályáza| résztvevői mindhárman megosztott második-harmadik díjat kapnak sze||ernes
ötietelkért, és a helyezésse|egyÜttjáró jutalmat a kovetkező Fórumonvehetik át.

- ban'[
o!

Young @rÍsa vallaEaÍrph'r
sÍgd€s-s#ar$' a

GarantáIt 20Ü olvas
A hirdetések díitételei:
Negved oia'al.'50 Ft

ré1 olda!: 100 Ft
Egész o|da!: zaa Ft
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PALYAZAT

}T UVESZTTI S,}T E P ETBC L

Aki nem árez magában indíttatást, hogy Mó-
riczZsigmond é|etművéve| fog|a|kozzon (|d' 1'
negyedévi pá|y áza|| kiírás Művészetismeret-
bő|- POL|GRAF' 1. szám), viszont szívesen ké-
szítene pá|yaművet vaIami|yen más, kevésbé
konkrét témakörben, azok számára ajánlJuk a
következőket:

1. A sznobság funkciói a kultúrában (esszé)

2. A konvenció és az újílás szerepe a
művészetek ben (esszé vagy osszehasonlító
műeIemzés)

3. A kor|átok (esszá vagy szabadon vá|asztott
múÍ ajÚ szépirodalmi a I kotás)

E pályázaiok gazdája Pécsi Kata, de va|a-
mennyi szaktanár szívesen áiI az érdek|ődők
rendeIkezésére.

A pá|yaművek leadási határideje:
1 993. január 1 5.

Művészetismeret munkaközösség

Mottó: "A bűnben mindig van va|ami érdekes."

,r
Anikó

Batai l le

TI TLDTÁT0K' II0GY
,,Reggel a kük|opsz e|ment hazu|ró|, bezárIa a bar|angját, majd egy nimfábó|sétabotot hasí-
tott...,. 1azt mindig is sejtettem, hogy a kÜk|opszok rettenetes órlások, de |rogy ennyire brutá|isak, nem gondo|tam Vo|na.
. a szeÍk.)

.'Az isko|a kívÜ|rőljó vé|eményt alkot egy idegen számára. Belülrő| egy kicsit rendet|en, amit
meg lehetne oldani.'

''Az isko|a nagyon Íiata|, ezért nincs tú| sok tapaszta|ata. Újszerű, egyá|ta|án nem szokványos.
Eza|att azt értem, hogy a mi azaza gyerekeket is emberszámba vesií., Gtl)

(A ÍentI idézetek poIitechnikusok dolgozataibó| származnak. - a szerk.)
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csELAGÁszoK' HotDxónosoK'
ROMANTIKUSOK,

FTGIELEM!

FIGTELEM!
Még a ho|dtölte e|őtt. am| köztudottan többeket kizökkent',normá|is'' é|ettempójából - |ehetőség

adódik Mindenkinek beszámoIni az elmúlt két hónapban magába szívott tudásró|'

NoVEMBER 2-ÁN' 3'ÁN És 4-ÉN
LESZNEK A YIzsGÁt(.

EREDMÉNTES rÉszÜr.Ésr
És sIKEREs szEREPLÉsT

rÍvÁxUNKI

POLIGRAF
- A Közgazdaságl PoIitechnikum lapja -

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

. MegJe|enik a Közgazdasági Po|itechnikum sokszorosíró műhelyében -
(Budapest, 't096 Vendet utca 3/b)

- 22opé|dányban.

A legközeIebbi ho|dtö|te november 10_én |esz!

POLITECITNIKUSOKI


