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v
Mint közü|etek rnár bizonyára mindenkitudja, pén.
|eken (Xl. hó 27.én1 17.0o-tól 19.00-lg Young
Enterprise vásár voit az A épÜ|et 25. termében. Ez
egy vásár, amirői eImondhatjuk, hogy töké|etes.
etóször is a kiá|lítók: ügyesek, IeIeményesek, ötIet-
gazdagok, magabiztosak.
Másodszor a iátogatók: idegenek' rokonok. De
mind biztat' bízik és kedveskedik.
Harmadszor a szervezők: Mil |ehet mondani? To-
ké|etesek!
Negyedszer a zsűri: Ök is jói végezté}< munkájukat
(bár nem bizios, hogy ezt mindenkiígy gondolia).
Az egész vásár ügyes gondoIat, jó| megszervezve.
Voit itt rninden, ami kell: rádió a rekiámhoz és a fon'
tos mondandókhoz, tombola (az egy|k cég otlete
és szervezése), árverés egy igen értékes, uto|só
darabra (egy rnásik cég jóvoitábót)' büfé és zene. A
kü|foldi szakértő azért va|ószíniileg jÖljött a szer-
vezőknck.
Szeretnék rnég sok i|yen ji rendezvényen ott lenni.
Ha mindig, minden ilyen flottul menne ebben az
isko|ában {és ebben az egész országban), akkor
azt hiszem, minden gondunk egycsapásra megol-
dódna.

Róta -Ügyosztály-

l{ívATALos En'ED}ÍÉxtgx

A vásáron mind a nyo|c YE vá|la|at bemutatta tevé-
kenyságét. ,
'{z ADEKVAT saját rajzo|atú pólókat' valamint
színes csornagdíszeket áru|t; az ALTERM|X
nevéhez híven saját készítésű ékszerek, csatck,
iQgók' harangok, gézkendők és izék tomkelegét
árusította, házi süteménnye|édesgetve a pu|tho2 a
vevőket' A FAsH|oN G|FT HoRsE Íü|bevaiókat és
barna szőrmókokat értékesített. A LAP-PAOK
irattartó dossziéja mé|tán volt a ryásár siker-

terméke: kézi Íestésű, egyedi borítású, ós a hazai
closszié_piacon nem |étező fornnájú irathordczóikra
a Poli-konyvtártól ,,á|laml megrendelésre,. is
számíthainak' A Piros Blcikli Ri. fénypompás kiá|-
|ítású standján sörösuvegből vágatott üvegpoha-
rakat, szelIemes kézi rajzoIatú dísztányérokat vásá-
rolhattunk' A PoLY-coM sajál készítésű, csa|ádi há.
zakba való kaputelefonjaira csak előjegyzést vett
fe|, mive| rnég a mintadarab senr készÜit e|; ehelyett
és me||ett piros kaba|ajószágokat vehettÜnk e cég-
tő|. A Q ART do|gos Íiai ujjbábokat, mikuiás.f igur.ákat
és más, Íilcből varrott csecsebecséket hcztak a vá-
sárba. Es végu| a $TEX$ RT néhány fénymáso|atot
mutatoti be arró|, mi|yen nyorniatványokat készíte-
ne számítógépes szakismerete révén, ha erre meg.
rende|ést kapna.
A kiá|lítók és árusok szinte mindegylke e|egánsan,
egy i|yen óriási hírnevű vásárhoz rné|tóan rendezte
be standját, elegánsan - a LAP.PACK oéidáui egyen-
piióban - jeient meg a vásáron. és igazi uz|etemLrer-
hez mé|tóan udvariasan és e|őke|oen viseikedelt. A
vendégek és érdek|odők kiÍogyhatatian serege
szem|átornást e|égedett volt az árukínálaita| és a ki-
szolgálással. Szinte minden vá|iaiat jelentős íorgal-
mat bonyo|ított a vásár estéjén.
A zsüri pontszámokban fejezte ki eIragadtatását.
Eszerint a vásár legjoob terméke a LAP-PnCK dosz-
sziéja |ett; a legjobb rek|ámot a Piros Bicikli mutatta
be; a |egjobb értékesítésért pecig az FGH kapott
DíszokIevelet'
A Vásár Legjobb Vát|alata címet az ezze| járó
3000 Ft pénzjuta|ommal a LAP-PAOK, az AB
AEGON Biztosító kü|öndíját - szintén 30c0 Ft-la|- a
Piros Bicikl iRt. nyerle el.

(KülÖn k'oszÖnet i||eti azokat a tanácsadókat, akik a
vásár előtt és aIa' it valóban hasznos tanácsokkal|át-
lák e| az ifjonc vá|ta|kozókat;valaminl kül ön köszo-
net a szervezésért l'lüziinek')
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POLIGRAF

"FöE}ITek & Sv ődl*kg
Ez a eikli már nregjelent a BoRSTban, de iehet, bogy vannak közöttünk feledékerryek, figyelmetler)ck, esetIe8 szétszórtak (csrrpán egyen.

ketten)' akik taián a inásodik olvasat után kapnah észbe, illctve to!lhoz. és reagálnak irz alábbi hírre. Az 11 érdekiikben tehát rnág egyszer:

l l l

Kísértet járja be (nem Európát, hanem) a Politecirrri-
kumot, (na nem a kommunizrnus, hanem) a svéd isko.
lások $ányok és fiírk' hrn!) e€y csoportja látogatási hí-
rének kísértcte. Romantikusan hornályos fénymásolt
fotók, messzi északr;o nem magyarul írt levelek járnak
kézrő|_kéne..' Mí e.z? Kik ők? Mi lappang itt a háttór.
ben? Mi fclyik itt, kérern? A bizony,talanság í.áty.lával
borított tiick mindig sokkal izgalmasabb. vonzóbb,
mini lelepiezése után, ezért ielhívom a figyelmedei
kedves olvasóm, ha itt tovább olvasol, hagyj fe! min.
den reménayei!
Hát intő szavatn ellenére mégis továbtt nyomultál a
szövegben? Most már nem visszakozhaÍsz, késő. Min-
dent elrnondok' hiába kérsz az ellenkezőjóre. Tehát
lássuk a iecsupaszított tényeket:
Yisszavorlhatatlanrr] jönnek a svédek, huszonkilenc
diák és két tanár, ők ''köröződnck', a lónymásolato-
kon. l993. május 3-tól május 7.ig iesznek iti, tizerr-
hót.tizennyolc évesek, és rnindenfélót szeretnének
csinálni, többek köZijtt velünk talá1kozni íls beszélget-
ni. Egy közgazdasági középisko|ába járnak, Maimő.
ben élnek' kt'iziiiiik mindenki bírja az angolt' néhá-
nvan németü!, nag"Yr;n kevesen spanyclul vagy franci-
ául is képesek rrregszólalni. (Mi lrog.v álluIrk ezzel a

nyelvi kérdéssel?) Jelenleg elindítottak egy levelezési,
kaptunk húszegynéhány angol és egy német nyelven
íródott,'Helio., tartalnrú irornányt, várják yáiaszain-

kat' A levélváltás lehetősógét nrinrlen megfeleiő nyelr'i
szinten álló diáknak felajánlották nyelvtanáraink.
Ezek a svéd lány'ok és fiúk iclórr fognak végezni, tehát
velük mint csoporttal csak májusban iaiálkoz}r.atunk.
(Az egyéni kapcsolatfelvételre terrrrószetesen kiváló
alka|om az,,írásbeli,, és a szenrólyes taiáll<ozás egya-
ránt.)
Ugye? Nem megmondtam, hogy ne lég,v kíváncsi? A
baj azérÍ, is nagyollb, rnin1 gondolnád, mert: ha, én eg;,-
szer kinyitom a számat' akkor nag'yon sokat beszélek.
Mostantól semmi, még Horn Gábor, sőt a DAC sem
védhet nreg attól a bősi erőművet jáiókszerként e|-
rrrosni képes információ-zirhatagtói, arnit rád fogok
ölrtcni minden lelretségc.s alkaIonrmaI! A legközeletlbi
viszon tolvasásig készü lh ctsz a vódeke zésr e' árvízv é -

delmi berendezéseket Veres Gábortói, a természetis.
lneret iaboraÍóriunrbarr (huurrurt' eg.v újabb titok!) igó.
nyclhetsz.' 

*'lJ-sziar Nav
ffi 

Molnár Lajos

ffifrrfi$ E lltwod íranehorum$
Néhányrnagyarországi közópiskoia utári a Közgaziiasági Politechnikunrrrak is fö|ajárrlotta a Camp Tottrs utazási iroda.
hogy Király' Gyöngyi" nag-r, hclyisrnerettel rerrdclkező idegenr'ezctő segítségóve| Za vagy 40 tanlrlónk eljuthass':n a
francia fuviérára.
Az űt nérnikóppen a míjvészet tantárgyhoz is kapcsolódik, hiszen a kötött, hivataios program eiscjscrban kiállításclk,
nrűeinlékek megtekintését tartaimazza, tlc l'alószínűle8 nem marad ki a híres oceanográfiaí tnűzeuln seÍÍ:. '{ki pedig ko-
nyít már valamicskót a francia nyelvhez, az kipróbálhat.ia nragát nyeivterr.iletcn is'
A-mcghirdete. t időpont:ápr i l i s7-13.(a lavasz iszünet) .K ö ! tség: 13000for int ,mel ,v összegtart i r imazzaaZútik ö l tsé.
gct, a sállásÍ, az idegenvezetési díjakat' a múzettmi beiépőket, éleier*.ótkezés azor]-b3n nincs beriire.
Mivel a szál!ás Sospeiben iesz . néhány kilt:rnéterre Mentcrriól ós Monacótól . egy magárrpanzióban' !chetőség nyílik
melegítésre' gyr:rs ételek ejkészítésére, tej, kerrr'ér vásárlására pedig a szerv.ezők minden nap'r-liztosítanak időí'
Errierrres tehát konzervcket hoz'ni, nómi költőpénzt, s ezcnfeiüi sohasern árt biztosítást köi'ni. Ezt is termószetesen kö-
zöselr clintézziik.
Tehát: ha van kedverl, iclőd, szeretrréd 1átni |'Iizzát, ML1ilte Carló!, s a sziileitJ is tletcegyeznek, jelentkezz és érdektőrlj
Gallai Zsí:fiánál - rné* decernberlren!!
Íla elegendő sz'ámíjelerrtkezcí van, akk<;r lc tudjrtk ko{rri az
mészetesen ez gsetbcn összehíviuk, s rnindenrői részleÍe.sen

Jó i ltat?l!!

utlt fejenkói}i 1 500 .Ft eiileg i;efizetésével. A szüiőket ter .

tájókoztatjuk'

Galiai Zsófia
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Jelen vottak Kalina Yvette' Pócsi Kata, Veres Gábor
tanárok és Gyrrcsák an;'rrka

Az Iskolabírőság 1992, december 2.án megtárgyalta
Farkas Zsolt - JP - fellebbezési üg"vét' és az érvek alapos
rnérlegeiése után a következő döntéseket hozta:

t' Farkas Zsolt büntetáse túl súlyos volt az á|tala el-
követett vétségliez képest (a Bíróság tekirrtetbe vette azt
is, hogy Farkas ZsolÍ nern szándékosan, hancm csupán
gondatlauságból követte ei tettét): ezérí az első fokon
kiszabott büntetest a Bíróság lerövidíti, és a tárgyalás
napjával már befejezettnek tekinti.
2. U5ranakkor: Farkas 7'soit nenr tartotta be a kötclező
érvénytj bírósági clöntést ' rendszereserr használta a
cornputereket órán kívül is -, ezőrt a Bíróság úi
büntetésként e hó vógéig eltiltja az informatika
szaktanterem órán kívüli látogatásától. (Kivétclt képez
a tanórát követő ós megelőző szürret.) Amennyiberr
Farkas Zsolt- ezt a büntetést is megszegi, halmazati büIt-
tetésként azegésztanévben ki lesz tiltva a gépteremből.

A Bíróság a saját működ'ését illctően rnr:gállapította,
hogy súlyos mulasztást követett el, amikor Farkas Zstlll
feliebbezését két hónapon át elfektette' mithogy ezzeI a
büntetetÍ diák ügyóaek új megítélését, illetve esetleges
íelmentését eleve lehetetlenné tette. Megállapította
ugyanakkor, trogy a gyors eljárást az a szabály
akadályozta, hogy a fcllebbezési iigyeket kilenc bírósági
tagrak kell együtt tárgyalnia. A Bíróság úgy határozott,
hogy a közeljövőben új szabályt dolgoz ki erre vonatko-
zóan: elvileg a gyors . letretőség szerint nyolc napon
belüli - tárgyalást iartja elsőrerrdűen fontosnak.

A Bíroság elmarasztalta az Informat'ika Szakcsoport
munkatársait, amiért nem vetlók komoiyan a Bíróság
előz'őérvényes döntését, és rendszercsetl $eüt küldtók cl
Farkas Zsoitot a gépterernbiíl. A tsíróság konroi.yarr kári
az iníormatikus kollégákat' hogy ezentúl ne fciedkez-
zenek el Farkas Zsolt hatáiyos büntetásórril.

ABíróság nevében:

Pest, 1992. t!ec. 2.
Pécs iKata

A ME]unI
Már megint egy Ítází feiadat. Addig nem n1rrgszanak'
amígazt a maradék kis szabadidőmet is be nem táb|ázzák
mindenféle feladatokkal.Hogy lehet ilyen témát kitalál-
ni?! Csak egy művészet-tanárnő ötöihette ki. És különbcn
is milyen rendetlenség !'an aZ íróasztalomon.
,,Alapítsatok rendet!" Mintha a középkorban lennénk.
Miért kcll mindent az én asztalomra dobni? Nem értelrr.
rendct keil teremtenem. Relndet ke}l alapítanom. Megvan!
Ezt m6r tavaly is kerestem. A jó anyám is mindig azt
mondja: ,.Csinálj inár rcndet!,'Nem megY.
Azt hiszem, megalapítom a Rendetlen Rendet. [slenern.
ha bclegondolok' az én rendem a világon a legkiterjed-
tebb' FoKöldtől Szibériáig mindcnhol ciőfordrrlnak a kö-
vetőim. Kinek az íróasztaián, kinek az országában van
rendetlenség. Ez rendellerres. Hog"u kerül aZ én
asztalomra az öcsénr füzete?! Scbaj, átrakom az ő
rendetlensógébe.
Micsoda? o is a rendembe tartozik?lEz katasztrófa. Kilé.
pek a rendcnből. Nem, azt nem lehet, akkor rcndet keile-
ne csinálnom. Ez a huszonke 1tes csapdája.
AJig alapítom meg a rendem' és máris szemólyi ellentótek
robbannak ki benne. Tipikus magyar szckás: ah<li egvnél
több ember gyűlik össze' ott biztos a megosztottság. De az
én rendcm interrracionális" Feliil kell eme|kednet:r cZeIt aZ
apróságon.
Felülemeikedtcm. lnnen fe|ülről rnóg nagyobb a rcndet-
lensóg. Ez lrost jó i,agy roSSZ' ncln tudom eidönteni. A
rendemnek jó, de nekem?
Ha ránézek az asztalomra és arra gondolok, rnckkora ren*
detlenségvan rajta, és hogyezt nekem il lenc megszüntet-
ni, akkor bizon;" elbizonytalanodom. Ez persze csak a
kezdeti bizonytaianság. Lesz ez rnég jobb is' It{ost rrekern
vagy a rendemrrek? Mcrt ami nekem jó (mármint rerrrl az
asztalomon)' aZ rossz a rendennck. Internaciortalitás ide
vagy oda, ez a rend l)clÍn aZ ón rcrrdem, mert aiíg hog'l
megalapítorn, máris elientéies érdekek feszülnek cg-l.nl ás
ellen. Kár. Pedig egész jó kis rend lett volna.
Most rakhatok rendet. Kidobhatom az asztalcmról az öt.
hetes almacsutkát, összerakiratonr a kazettáimat, helyére
tetretem az elszórt tollakat és ceri;zákai. betehctern a fi.
ókba a füzeteimct.
Fiók! De akkor ott is rendct kr.' l iel ic rakriom. Kész. í'rl czt
neni bírorn. ntaradok a rr:tidemliÚi.

Nagy Ákris 
.l,',lr 

lt-sztá|y
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1992. december 3-án fél 3-kor az abtaknál állok. Egy fur-
csa autófékez a suli épiilete előtt. Én természetesen egy-
ixil kiszúrom, és nézem, hogy mi fog történni. Nóhány
másodperc nyugalom' majti kinyílik az,,álomautó.. ajtajá,
és rnegpillarrtoÍn az oly régóta szeretett együttesernóne.
kesét' Fataky Attiiát. Szóiok a barátnőlnnek "Nézd, ott
van aZ Attis!" Mint akiket puskából lőttek ki, rohanunk
lefelé' és fogadjuk Attilát, rnajrl felkísérjük a tanáriba.
Kb. negyedórával később megérkeznek a zenésztársak:
Gönröry Zsolt (Göme), Kun Péter (Kunos) és Kicska
László (Kicsi). Természetesen őket is a kéttagú foqadóbi-
zottságunkvárja.
3 óra elmúit egy-két perccel, a társaink már zúgolóclnak,
innen-onnan türelmetlen kiáltás haliatszik:,,Mikor jön-
nekmár?"
3 óra elrnúlt négy percce!, lnikor Attis betoppan. Egy itte-
ig szikrázik köztünk a levegő, majd kis idő eiteltével fcl.
vesszíjk a laább stílust. Attila egyenként behívja a zene-
kar többi tagiát.
Ayezér, azazPataky Aitila két témát aján| az,,osztáLl>tő-
nöki{rára... Egy darabig me8y a kiválasztott tóma, maid
teljesen rnás irányba terelődik a beszélgetés. 4 óra utárr
nem sokkal a társaság nagy része elhagyja a termet és ha-

ar,E}ÜÁsffifih!
zame1y. De még mindig maraclunk jó néhányan, és foly-
tatjuk a társalgáSt' Közben a fiúk autogrammot osztogat-
nak. 5 után befejeződik az,,őra,,. Mikor vége a Nagy Ta.
lálkoásnak' Nagy' Atos és F{iretli Krisztián mint a
KPW-tríradó stábja megrohamozzák Patakyt' Negyedó-
rás interjú után Attila ,,megszabadul,, a faggatás mesteré-
től' AkostóI. Nagy örömömre kapok egy régóta áhított
ajándékotAttistól:nekem adja a nemrég megjelent dupla
albumukat, az EDDA két arcát. Az FH*s lányok úgy gon-
dolják' nem iilik az' hogy mi szívesen etfogadjuk' amit ka.
punk, de nern viszonozzuk. Csütörtök este rnég üres kéz.
zel melttek el, hiszen csak rjecember 12.én az EDDA kon.
certerr fogom átadni nekik az ajándékot. Attila láthatóari
örül a'meglepetésemnek már előre is' Kíváncsi vagyok,
mit szól majd akkor, mikor megpillantja az osztátyunk lá-
nyaitól származő emlóket.
Megyünk haza néhányan. oöme a kocsijából ránk duclái
és integet, rnajd jön Attila, ő ís int, utánuk gurrrl Kunos és
Kicsi, de ők nem követik társaik példájái, és elha.itanak
mellettünk. Nem baj, a találkozás jól sikertilt' Mindennek
már vége , de az emlók örökre megmarad'

Mazsi -FH -

Már fiatal koromban éreztem, hogy
valami miatt kitűnök a velem egyko-
rú társaim közül. Előszö..'e* éit"t-
tern, mi lehei az oka arirrak, hogy ha
hamis hangot hallok, akkor éles fáj-
dalmat érzek a ftilemben. A szüleirn
sem tudtak rajtam segíteni.
Végül rájöttcm. trlit kell r;ennem. Ha-
srrnló adottságú emtrerekkel keII kon-
taktust teremtenerrr. mert egyszerű-
cn neÍÍI bírom elviselni ezt az' állapo-
tot. Csatlakoarom keli az Abszolút
Hailásúak rendjéhez. Csakhogy ez
nenr is volt olyan egyszerű! Igen ke-
méiry ott a feivóteli vizsga.
Néhány társammal közösen készül.
tern a megméretésre" A görög zene-
irocalomtól kezdve a romantikuso-
kcn keresztül a kortárs zenéig nrin.
dent áÍnéZtem, Ezenkívül érd-ek]őil-
tem a rendről is egy kiesit részlete-
sebben.
A páholyvezetők, vag.yis az elnökség
tagjai nagyon híres emberek A]só
Dó, R'é, Mi' Fá' Szó, Lá, Ti és felső
Dó. A főrend képviselő1c az Akkord.
A székháznrk a főtéren taiáiható' A
múlt sázadban tervezte egy bizo-
nyos johannes Kontrapunkt. Erde-
kessége, hogy zongora alakú az épú-

let. Meleg időben és szabadtéri kon-
cert esetón a teÍő felnyitható. Fieye_
lemre rrréltó, hogy az"épület paíóot-
tőkés, kereszthúros, bécsi mechani.
kás szerkezetÍí.
Áiogy értesültem, a rend céljai ós az
enyémek teljesen hasonIóak: a tiszta
hallás, a tiszta óneklós ós muzsikálás,
és az éteri hangzás, a szfórák zenó,jé-
nek megtaiálása.
A viisga körüinrén,veiről eleinte nem
sokat tudtarrr. Az nyilvárrvaló volt.
hog,l' egy r'á|aszttltt hangszert kell
ntagammal vinni, és még eg.v másik
instrumetrtumon is kell tudnom iát-
szani.
A felvéte|i előtti pil|a'latokban sors-
társaím elég furcsán viselkedtek. Az
egyikiik olajjal öblögette a fülét,
hogy jobban halljon' a másik a jegy-
zeteibe merült el, a harnradik lázasan
kottát olvasott, Volt aki a haneszerét
hangolta a uagy próbatótel előt-t'
Amikor a díszierembe |éptürrk, nagy
csend flogadcltt. Ez még l'eszüitebbó
tette a hangulatot' Az elnökség tagiai
clsszcsúgtak, majd Alsó Dó szólásra

vékony dongájú' fiatal férfiú) fol.1'.
tat ta:  . .  .  -  :  - .  __ 1. .  -  ; r- '  - o  . . . ' . . .  | . , á  ; - .  ;  

. I

Szavait ámrriva hallgattuk.
Az első feladat szolrnizálás volt. ami
minrlenkinek rernekü| sikerü]t. A
kottaolvasás sem jelentett nagy gon-
dot senkinek. Ám a trarmadik felada-
ton. a szonáÍaíráson sokan elbuktak.
A legfőbb hiba az volt, hogy többen
kifelejtették a mií végéről a rexposi-
tíont' Ezutárl egy nyitányt kellett e|-
játszani, majd Ré vezó:nyletét kövct-
ve Beethoven Sors-szimfóniáját ad-
tuk elő. Mit mondjak' tényleg ettiíl
fü88ött a sorsunk. A zcnekar e-lkez-
dett faisul játszani - ha csak rá gon-
dolok' borsódzik a hátam. Et[ői a
muzsikának nem nevezhető valami.
től riigtiin kieselt a kezemből a vonó,
és a fiilemhez-kap|.am. Rajtam kívill
még néhánvan ugYanezt tctték, má-
sok pedig - mint ha mi se történt vol.
na - játszottak továb'o - vesztiikre. Ez
ugyanis szintén rósze volt a vizsgá-
nak' ós a felvételiztetőknek ebből a
jelenetből nyilvárrvalóvá vált' ki ér-
demes arra, lrogy bekerÜljön az ab.
szo1út }railók közé.
Nekem sikerüll' a kudarcot vallók
pedig többszöri próbálkclzás után
sem jutottak be, hiszen hallani - szü-
lctni kell!

Gyagya -Zártasztá|y -

cmelkcclett:

r:$?,:,;)-:iry$
Felszóialását nagy taps követte. A]só
Dó egy közepes magasságú, komoly,
sőt komor, mélyirangír úr, aki kö-
szöntött minket' Majd Fá (aki magas,
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MEGSZÜlnrrÜNK!!!
Megalakult az iskola

(tudr'rmásoni sze-rint) második zenekaral.Ez a

RapRats

nóvre ha|lgaló együttes (anleiyrrek rnellesleg szerénységem is tagja)
Un. alternatív rapzenét játszík, nem is rosszul (JUJ|!!).

Bár a technikai felszerelés iehetue jobb is, azért ta|án sikerül valami hallgatlratót csinálni.
Lehct, hogy a napokban esetleg hailarri fogjátok néhányszámunkat az iskolaiádióban!

Reméiem, ez az együttes nenr lesz túl rövid élctű' megórjíik az aranylemezt!Bár ehhez egy jó egi'üttes önmagábari ncm
elég. Hailgatóság nélkül - sajnos - nem megy a dolog. Talán ha ti is segítetek...

Ezt várva anincíenkit tldvözöl:
Róka - Ugyosztály -

Mese a s{igérfeliíekrőt \
A sügérfejűek egy rendkívül |urcsa társaság. A Mocsán,i-
dékcn éinek, amiről . eg;.kát szemé|yen kíviil . pontosan
senki sern tudja, }iogy hol helyezkedik el. Az itt ólő iónyek
kizfuőlag lilabőrű, rnaximum- 40 ér,es nők ós fórfiak. A
Mocsárvidék kö;:tudoitarr hepe-hupás. Ennek a7' az egye-
nes következménye, hog,v a hepéken a nők, a hupákon a
férfiak, a hepe-liupákon pedig a családok laknak. Házaik
az űgynevezett siigérrnények. Ezek legin|:ább a mi kitká-
inkhoz has.onlítanak. A rnagasabb beosztású siigórlejiiek
zöld" a köznóp pedig narancssátga,,építményekben,, ten.
getik óletüket. A nagycsaládosoknak konténereket utal.
nakki.
És most lézziúk, kik is ezek a sügérfejűek! Külsejük bi-
zÜny nem valami szívderítő látvány. Mint már említet-
Íem, bőrük lila. }ía"iuk neonzötd, hosszú és loboncos' álta.
lában befonva viselik (férfiak' nők, gycrekek eg.yaránt')
Ruházatukat sügéiutiának nevezik. A sügéruha a követ-
kező darabokbói tevődik össze:

db atcrrbugyogó (égővörös - sárga eleíántokkal)
tlb ciklárnenszínű ujjatian felsőrósz
pár narancssárga műanyagszandál
db aranyszínű baseball-sapka
db óriási kittizcj (RÁPULOK lelirattal).

Tehát írgy is mondhatjuk' hogy rendkívti jó az ízlésiik a
színek összeváloga tása terén. Kabaláj uk száríto t t em ber-
fiil (de néha lehet rnás is) a nvakban horclr.a.
AMocsárvidék fővárosa a Sügürüsz Fejüsz, mellékvárosa
a Bacilusz Sügürüsz.
Az i'télők alapfilozófliá-ia, hogy éivezzék az ó1e tet' iJe soha
ne öregedjenek meg túlságosan.
A sügérfejűck nagygn odavannak a rap.zenéérÍ, egész
pontosan a R'APULOK nelri együttesért. Istenük nincs,
viszotrt tíszteiik McGesztenyét (Geszti Pétert)' Eletcél'
juknak az egriittes zenéjének terjc.szlísét szavazták meg.
Megélhetési fcr"l ásaik válttrzatosak. Akadlrak közöt|ijk
tolvajok, betijrők, kolciusok, a becsülctesebbek pedig ália.
mi segél.,vekből élnck. A sügérfejííekei e3vébkirrt a }íuii.
garoton Lemezcég szponzorálja - cseróbe a ió ('1) rel..líi_
mért.
Ünrrepeik n agyvun a! akban tli c gety e/'ij c k^ :.:' ri r i c i il k jie i : ll a'
rácst;ny, szilvesztei', húsvit, áll$liSZii'i; 2]. Kar .i..Stittt i:or
a főtéren felállíta-nak eg.y szarrrui<l a lt;itairna.., 1*r*íj|.át. (l:z
nem nelréz, triszel ők t{j5.l t0 crn nlagasak), rnii jri í'eirlí.
szítik. Amikor ez mcgtörtlttÍ, az összerkrrkali i|:,l köri]lál|-
ja, s raikoz-bcn kőzijsen }"]'APÜLÜK-rrótakiit kárltálnak"

rneglepik magukitt egy-kót irj kabaiával, vagyik szárított
testrószekkel'
Húsvétkor nyúlvadászatra indulnak a közeli erdőkbe' s
húsvét napján ny'úlpörköltet lakomázrrak.
Szilveszterkor az egész ',banda,, tajrészeg szok<:tt lerlni' A
sz-eszf őzésről Veres Gábor tanár ítr oktatfa ki őket, e'gy - a
Közgazdasági Politcchnikumban Gp'. IX. Vendel u' 3|o)
tartott - bio|ógiaóra keretóben. Szí;val egés;: óvben lőzik
derekasan a iegktilönbiizőbb szeszeket, s szilveszterkor a
megmaradt mennyiséget magrrkba tiöntik. A látványt in-
kább rrem írom le, rneÍt t}izony nem túl felenre]ő.
A történet elején enrlítettem' hogy a felső kortratár a sü-
górfejiíeknél a 40. ólctév. Ez osszefiiggésben van aZ au-
gusztus 20-án rendez.etL ÍÍízijaÉkkal. Aki nenr hal rrreg
természetes halállal eddig a korig, azi a hulladékgytijtő.
kontónerbe helyezik megőrzésre. Amikor eijiin az ünnep
napja (augusztus 20.), kibányásszák, ma j rl f oszf o r eszká|ő
|estókkei kenik be őket' lvíegvárják' amíg bcsötétedik, és
csúzlik segítségével fel]övik az ,,öreg,' sügérfejÍieket. Ez
na8yon hatásrrs látvány' ilyenkor mindenki tr-irrrbol' Erde.
kes jelenség azonban, hogy a 40 éven fcliiiick ezt neÍn ta.
|á\ák a legjobb ötletnek.
A sügérfejűeknek rriindössze e8)' tcmplclmuk van, amít
rendkívül furfangos ötletek a1apján iemplomnak nevez-
tek ei. Itt esténkónt R.A}LrloK_iiszteleteÍ tartanak,
amin mindenki részt r'csz.
Harcolnak a más zcnei stíiusok s azok kedvelői eiie:n. ós
rlinden erejiikkcl lvícGcsztclrl'ét és két társát tírmogat-
ják'
Nenr tíri ku!turáit ric'pség. Csak ós kizárólag aző1tt óIi czc-
tóhez órterick. ahiri lz l. iszont talárr túlságosarr is.irl l. A ttr-
rlcrrnán1.okban nlír közel scm errnyire jártasak. Sii i. ' '
T ö r . iénelnrük,  emlekeik -  rnég -  n!ncsenek,  r1gr:1:t is  z i i r l
ki izi lsségiik nt'ml,égiben (néhány hórlap.ja, l1li i: l i i . ltcol
sokkal a RAP|]LOK felRAPpenise ltl.ítl i
Gyű|éseket l iavcltta egyszer tali:r;rl lk. i 'z.-  ̂ '::; :ricgbeszé.
lik' hogi hány |emczt sikerii!t clal.1:.i. . i ' ,sr (.,lcsztiék há-
n'yadik heiyen áli i lak a sla.tcrl i: it ir ' l '
A tagok nóha békések, i líi la i ':-.,.zl. i ' . ' ' l^. El rragy'rnérték-
ben lügg vér"ük a lkohoi t i i ; t l l i l i  l ' i  : ' ]
Ok tchát  as i igór fe jÍ ic i<. i . i . .z .  l ' ] r . ' . r  L)dI l (] ik:  éie i feIí i , : ' . i .
suk r 'an,  de legalá l ; l ;  j . l l  cI . . . i . .  : ] . .1! i ik . t t .  Van, i lk i l le  i .  "z  

. '
ó letÍ.ormájuk e]re 1|.- . : : i  i  j .  . '  .^ l  r .  . r i . ; l :  rL r  r ,n ' ]ó .  E;: ' l  r r r  i i l . ' : : l^i
rlöntse ei mat'áb;-i ii.

\ ' i t a [ ' } ó ra .7á : i . , ' . ,  .  '  .
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& sffiwffi Dfi(.hír'gk
Még az ősszelmeghívást kapot| a DAC a FerencvárosiÖnkormányzat HumánszoIgáltató lrodájától egy diák-
önkorrnányzatokkaIfogIaikozó Íórumra, melynek cé|ja a kerületidiákképviseletek problémáinak megvita-
tásavolt' Mint később k|derült' azoka prob|émák, ame|yekkela meghívottak e|őálltak, a miiskolánkban nem
igazán élő gondok. Micsak a jó és rnegvalósítható pé|dákkal tudtunk előhozakodni, amelyek a Po|itechni-
kumban már többé.kevésbé működnek. Sok meghívott irigykedésének adott hangot, arnikor megmutattuk
nekik sajtóterrnékeinket: a BoRSŐt és a PoLlGRÁrot, roooen elhű|ve kérdezték tőúnk, hogy ná|uák tény|eg
nem cemúrázzák az írásokat. Jó|tükrözi ez a kérdés a vé|ernénynyilvánítás',szabadságát" a tÖbbi - hagyo-
mányos - isko|ában.
A Íórum jó aIkalmat nyújtott nekünk, hogy fe|vegyÜk a kapcsolatot más kozépisko|ák diákönkormányzatai-
va|. Ha tapasztalatokban nem is, de címekben biztosan gazdagodott a DAC.

ruagy Ákos . Zártosz|á|y -
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Cs&k}€É& q elretternÉő besz&molik
A SPORrrOn

Hosszas vajú<lás után noverrber 22.én mi
beindultunk. Tttdjuk' hogy nagyon későn, talán
szakkörök sorában utolsónak.
Hogv miért csak ckkor? Nem csupán rajturrk mírlott'
Sajnos a Lenhossók Áitalános Iskolávatr csak november
elején sikeriili . nem kis pénziigyi aikudozásck után -

nyélbe iitní a kót tornatermiikre vorratkozó bérleti
szerződést, maj.i ezi köveiőcn a vizsga- és
pótr'izsgaidószakok tcltá'k ki a kezdés napjáÍ.
Így mára még tapasztajetokrói nem, legfeljebb l-.cnyo-
másokról lehet trcszélni. Nos, azok egyelőre
lebangolóak. Az' eIső tornatermi foglalkozásokat
csekély érdekiődés kísérte. Pedig az előzetes
igényfelmérós aiapjárr HEn NEG}.NAPRA rÍz És
FEL í3R-A'BAN kiitőltük le a kót tolnaternlet.
Mára a ,,konroly,,' jele rltkezőkből jó néhányarr elfogytak,
talán mert nem hitték ei" hcgy egyszer rnóg beinrJr.rlunk.
Bzt-mégmeg is lehetne érteni. Am v.oltak, akik a köriii-
ményekben keresték monrivacsinált ki f ogásaikat.
Tény' hogy a két iornaterern nem rnűvelődési ház.
szint{í. De egyelőre ez a legtöbb és legjobb, aurit
nyá.ltani tudunk - nem kis anyagi álcioz-atok árán (60CI
FÚóra)' Közel van, arjott rnin<len tárgyi ós szenrőlyi (mi
igyekszilnki) feltétcl az önfelect sporto|áshoz.
Egyóbként is úgy gondolonr, hogy - nrit mirrden másban
- a sportLran is elsősorban az cmberi tónyezők
sárnítanak. és csak másodsorban a körülnrények. (De
lcgalább 5l%-banl) Mi ezt igyekszünk túlte|jesítcni,
persze csak ha lesz kikkel.

A kétkedőknek, hitetienkedőknek innen is i]zcnenr,
hogy most már biztos beinciultunk' Mí, testnevelők ú.ira
várjuk a régi, ám hitevesztett és az' áj sportolrri
vágyókat!

Sportbaráti ürivöz'lettetr a néhány leikes sporÍkörí tag
ner'ében is:

F,;st, 1992. dec" 1.
Szabó László (aki s'portbarr nerrr ismer ilé|át) . T-i -

A GRÁFITI

A grafiti a 70-es évck eiején irrdrrit '{merikából' ós
tavaly érkczeii meg ide, a Politechnikurnba. ir1tn újuit
errlvel fclytaita nriinká.iái', í:s ijsszc is hczott nóhány
ernbert, Lassan azonbalt ::ltíinlek azok, akik *SaK a
lestést - a műi.tlct utol.só, legcgvszeriibhr iészét - ilitiók

is
a

PcL|GRÁF

grafitinek, így most kicsit csaiádiasabb iett a lógkör" igaz,
még mindig 'ieÍn a7. igaz'i' Kit:sit többet keliene
terr'ez8etni, gondolkodni, nemcsak a s::akkörön, harrem

otthon is.
Ha valaki megnézi a nrunkáinkat, lchet, h()gy kicsit össze.
visszának tartja, nem tuclonr' Az is lehet, hog;'ncm vesz
észre hasonlóságot a fónyképeken' u1cákr;rt látott grafitik
ós ir mi műveink köZött' Dc azért e cólt ikicsit színesebbé.
r,idámabbá tenni kornyezetünkct) elérii ik.
Es én szcretek cgy kemény nap után lcÚil i i, i lepecseini egy
picit ' rajzolgatni, tervezgetrri ' Miéri, Ti n.:rn?

-N*z. Balázs Péfer - Lrgyos'ziáiy -

&ffií
w FILÜZ6FIA SZAKK6R

A szakkör októberben incttrlt Mesterházi }viiklós v,:zély*
letével. Sajnos nem sokan látogatják (két fő)' "Tó lenrie, ha
többen is megtiszteinének f igyetrrríik*ei.
Jelenleg egyébkónt az erkölcs|ii ozőf iár ői tlesze1lgetünk'
Ez - remelem - ncm riaszt el senkit a szak.körrőll

Marci és Shaoot!n - Ügyosztály -

FRÁNCIA SZAKKOR

Ez a dólutáni közös foglaiatosság már tavaly januárban
br:indult, azőta néniképpen kicseré|ődőtí a közönsógc.
Volt, aki lernorzsolódott, voit' aki csatlakc-rzott. varr. aki
kihagy egy kicsit, Ínert aZ újak miatt ismétlósri: kén,vsze-
rültünk, s van, aki jeiczte, hog;r cgy bizon}.os szint u1án
szerettte nrajd bckapcsoiódiri'
Tapasztalataim szerint a lársaság Szcl.el c8'\'ülttlolgozni,
ólvezik a ,,másságoi,, 

az edclig tanr-iil rr'r,e!'.'ck]relz képest,
netántán komolyabtl cóijuk is varr a dologgal. Haladni
azonba.n csak csigaléptekkel tttdttnk, }tiszcrr hetente csak
kétszer találkozunk, s mindig akari, aki trcm 1ud ei1önni'
rnert lrát akárhogv számoljuk, az iskolai hót i.siik őt nap-
ból á1l.
Rernólcrn, irogy a kiienc állaurió tag cg;'sze r l 't l l- i Úklrtlr, l-l;
t 'cg megszóialni a gali kakas fö lr i.jén {taián i l irrr.., is '., i i an
mg$sze ez a lehetőség)l

E,bben a rernáiryben:
Jo'veux fétes ile Noeii

BoirneA.ruióe!

Üa-|la.i Zsílfin
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A SzÍNrÁrszlx ffi már nem akarok kikerülni. Ez a színházéletem egyik ré-
szévé i'ált. Hogy mit csirrálunk? Ezt szavakban nehéz

o.któ!er' elején négy',,szakkör.,, -mun-kájábal jeleztem megfogaimazni, ezt át kcll élni. Felemelő érzés, amik<lr
részvételemet' úgymint Iskolarádiójáték' PoliPhone, 

"gy.gyito,tut 
közben, után érzem matgam.És érz;' üyfotószakkör és a Másik színház.

Kezdjük az egyszerűbbekkel. Az iskolaródiójtitékhamar eztkell csinálni...,, (- Zsuzska -)

befejezte munkáját' igazán el sem kezdte. Mentségemre
legyón szólva' migam"csak az ötlet menedzselését iátlat- Több vélcményt nem kaptam' 'ás nem ís szeretnék azoVa.
tam, a megvalósítást nem. Sajnálom' mert nagyon tetszett só türelmóvel túlzottan visszaélni. Ta|án ez a néhány gon.
(tetszik)azötlet... dolat segít betekintést nyújtani az itteni munkába. Még
AJotószakkör most \e.zai..111taját.-!nnek e&vszerűen annyit, trogy ha minden az elképz.e|ésck szerint halad,
az az oka, hog;r most készült (?) el a 26-cs terem, j.T:]I .a;ísúan' a Poli.Szii1i-Napi-Bulin talán még bemutató ishe1y9t 1d egy fotilabornak. (},Íár csak a sötétség hiány- 

#::"..zik.) Bővebben a követkcző sámban.
A PoIiPhone-t naponta halijátok. Működése Csoncsi ér-
deme. Ebben a dologban jómagam Csoncsi segítőjének
tartom magam. Nagyon örülök' hogy ebben a szerepben
közel kerülhettem a sulirádió munkájához. Nagyon fon.
tosnak tartom, hogy egyre színvonalasabb, tar[almasabb
műsorok készüljenek, hiszen a két testvérlap mellett a rá.
dió egyre fontosabb teret kap az iskola közéletében. @ö-
vebben e sám továbtli oldalain...)

A M ós i k S zínhóz munká ja f olyama tos, egyenl etes, bizta -
1ó. Jó kis csapat jött össze' amit nem tartok kevésbé fon-
tosnak, mint azt, hogy tehetséges színészpalánták komoly
művészi produkciót hozzanak|étre.Ez persze nem zárja
ki' hogyvan köztük tehctség,(csak ezmégnem derült ki)'
De hallgassuk meg erről őket, akik részt vesznek a munká-
ban:
.,...Hmm. Igen, ez egy sóhaj volt. októberben elindult a
Másik színház. Másik, mert egy egószcnemhagyományos-
színjátszőszakkör. E| őszijr ugyan is m egt anu l u nk m ozog -
ni, beszélni, előatlni, aztán majd lesz valahogy. Egyelőre
egyszerűen jó. Jó, mert amit csinálunk, az érdekes' szóra-
koztató, mégis rengeteget tanulunk' Jó, mert a hangulat
(majdnem) mindig vidáni. Jó. Megtanultuk megismerni,
megfigyeini, írányítani önmagunkat. Megtanultunk kiái].
ni a színpadra.,'(- Ancsa -)
,,...Színház'..? Na, most mit írjak? Szerintem jó. Nagyon
jó, mert már egy kicsit beleszoktunk, mert már megvan aZ
a bizalom, amit Tibor az e|ején kért, mert jó a hangulat, és
nrindenki szeret idejárni, mert érdekeseket,,tanulunk,,.
Ez tulajdonképpen nem is tarrulás, egy csomó mindenre
magunktól kell ráiónni' Persze Tibor sokat segít nekünk.
(Iő, ez hülye mondat volt!) A, hát ezt nem tudonr leírni.
De azért világos, nem?...'. (- Lazi -)
,,...Nem azért jőrok a Másik szírrházba, mert színész aka.
roklenni, hanem azér|,rnert érdekes dolgokat csinálunk,
ami kreatívabb, mint az é|eí,,',, (- Ákos -)
,,...Nagyon jó 'Ez.az egész:rek a légköréből és a hangulalá-
bol jön. Nem lehet unatkozni a szakkör alatt. Ezt nem le.
het |eírni pontosarr...,, (- Mariann -)
,,...Másik Színbáz..!? Mikor ezt olvastam, lclkeserr ujjong_
tam fel. Hát ez óriási! - goncloltam magalriban. Az első
fogialkozáson engem is magával ragadott az ár, ahonrran

VIDEO SZAKKOR

Na' kik azok, akiknek a KPTV-híradót köszönhetitek?
Na, kik?
Hát a videószakkörösök! Bizony!
De nem ám csak ezt csináljuk, hanem megtanulunk min-
denféle felszerelóseket (kamera, vágógép...) kezelni. Fil-
meket is tervezünk csinálni - kábítószerről. rasszizmusról
meg bármiről, ami esztinkbe jut. Hivatalosan keddenként
találkozunk 3 és 5 között, de a híradó_kószírés azért több
időt vesz igénybe. Néha szclmbaton is bent ülünk egész
nap. Valahogy erre senki nem sajnálja azidejét.,.

Ancsa -Káosz.

A RÁDIO

A kazetta |ejárt?
Kábelek -Drótok

Csatorrrák - Információ
Zene -Zaj

Mi ez? - Ricsaj?
Kapcsold le!
Ne!
Mi cz?
Mi e2...

S KOR

Hogy mi ez? Egv új hang-jelerrség ez, ami végigdübörög
(remélhetően nem túl hangosan) a Politechnikum folyo-
sóin. Egy csoport fiatal próbálkozása cz, hogy zenével, in.
formációval, szőrakoztatással lásson el egy közönséget.
SikerÍilt . nern sikerült? Ki tudja? Hogy jövőre sikerülni
fog-e? Majd rneg|átjuki
De egy tliztosat tudok mondalni: az ez ér'i kazetta lejárt, s
így hamarosan ideje egy újat berakni... A 93-ast.
Szóvai kazettát' be, hangerőt fel (füldugót be?!?)!
Köveikezzen az' itjév, amihez jó,,szórakozást,, kívántlk!

Steve -MP -

Tibor

1-alán nébányan meglepódnek - végigolvawáIr a beszánrolókat, vagy legalább a círnekc.t átfutván ., hogy csupán errnyi szakkör in<lu|t be az év eleján
meghirdetett, számtalan, mindenfelé propagált lehetTségek közÚl. Nenr!HáIa Istennek ennél jór.al több kör múkö<lik, de - valamilyen nyomós (?) ok
míatt - nem mindegyik tartotla fontosnak e|készíterri tevékenysége mérlegét, tudósítani a kíviilrekedteknek, rni is folvik az összejöveteleken'

a szerk.
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Az Európa Tanács, az Eurós Közösségek l]izottsága és az Európai Kuiturális Alap
patronáláúval szLÍ\el.ctt.Europe at Sch<xri.. nernzetközi versenyen valrÍ részvétclre hívja

meg a Mrive!ódési és-KÖzoktatási Minisztériurt az s-tól - 2l éves koru ifiúságot.

Á vencnLoélla az európailÍg gondolatínak rne8ismertetése , az Európához va|ó csa(laj<or,s

elókészítésc az iskoláskoní fiatalok korÍben' A verxny sajátos eszkózeivel feihívja a

figyelmet Etrrópa egyesúlésének problémáin. előkészíti a fiatalokat arra, hogy

íelel6sségte.ljesen és aktívan vcgyenek részt a demokratikus Európa kialakÍlisában.

A versei:y nemz&lkÖzl Mindcn olyan áligm l1iák.ia részt vehetnek, amely tagia az Európai

Kozösségnek éslvagy az Európa Tanácsnak.

A versenyek éventc változó, e''':rop:i érdekjődésre sámot tartó, kiemelt fontosságú
témakörökb€n íolynak' mclyeket az egyes orsuágok javasalatainak figyelembe vételével a
patronáló szervek és a részwevő országok képviy:lóibói álló Európai Bizottság határoz meg.

. így i993'ban az cgyéni és cscpcftmunkában készítelt pályaművek kozött szerepelhet a

mellékeit jegyzék bármelyik témakórét íeidolgirzó múvészeti i'agy írásbeli a!kotás, |tgyelembe

véve a megadoit életkoít.Áz írásos nurrka te{edelme legfeljebb l0 gépelt oldal legyen.

A versenymurlkák elbírálásának kér szietje van: nemzeti és nemzetközl,

A magyarorsz,ígi elbírálás regionálls és crslgos szinten tórt.ilik,

Így a 
"ers.nymunkákat 

eisó lépcsóben a R'egionáiis Bizottságok érrékelik és a leg;obb
aikotásokat megkiildik a Ne rnzeti IJiltlttúgnak. A Nemzeti Bizoti\ífl kiváll.sztja a t2rta!mi]ag
és formillag lcgsikerescbb múveket és ezcket jutalmaz;za. A 3. és 1 kor:soponbÓl a iegiobb
páiyam űvek alkoróit Európai c yóztesck Taiáikozójára j avasolja.

,\ pályamunl.ákat az iskola tgaz1a,.ő k.lzve|ítéséve| kell elkÚltleni a Regionális oktatási
Közpc'ntok Igazgatóihoz' A feisóckurj:ii ;ntézetek hallgatói versenymunkáikat a MKM
1"anügyrga.zgatási Főoszáyára jutasw.k tl.

A pá!yanltrrrkík beadási határtde;c.
1993. március l .

Apályaniunkákon kérjtik feltüntetni: a pályázat megnevezésé! (IIJIt'oPEAT sCHooL)' az alkotóllv nevét. óletkorát, az iskola nevét és círrlót ós a

téma kódszlmát Árl' a konkr€t címek mellett7

Téma.körök

1 7-2 i éveseknek

l41. téma:, ,Fó le lmek ós rernények a régi F.urópában - féle lmek és

renrények az írj Európában,,. Abrázo|d ezt a témát bármilyen szabaclon

vírlasztott Í.orrnában| (Grafika, kerán-ria, fénykép. videofelvétel, stb.;

|42' téna: ,,Fiatalkórrt Európábart élrri,, - szemiÉ!tesd bárrriiI,ven

szabatlon válaszIott technika alkalmazás1tvirl. (Grafika. keráriria,

férrykép. vir.teofelvéte|, srb' )

24i' tén.ra: Az Európa 
'Iarrács 

Emllcri .Iceo|i'"a !.lraikozó Európai

Konvenciójálrak l C. cikkelye biztosítjil a szíllásszabadságot. Heiyesen

álÜnk-e ezzr: l  a jcggai? drásos nrtrnra1

242. t €na: Az Eurőpai Koz.össéqllen I.elnleí(ilt a tagság bÁVíiésí'lit].k

lehetósége. Meiyek ennek elí| l rvc i  is  1 l r .o l : l i rná i? (Írásos munka)

ffi
w
ffi
@
ö#iffi

ffi
:m:

14-16 éveseknek

23 1. téma: Készíts inierjút valakirel, aki kb. 40 éwel idósebb nálad! Mi

változott Európát-'an, ha összehasonlít.od az L953-as és az i993-as

éveket? (Írásos rnunka)

232. téma: Hogyan befolyásolják a sporleseméí}yek az cnlberek köZöi(i

hapcsolatok alakulásál Európában? drásos nrunka )

1 31. téma: Miiyen európai escnténny keltette fel érdeklóiliseclet 1 99 l -

ben és 1992-ben? Válassz ezei( köZ(il kettőt ví:gv hárnlat, ós

szemléltesd bálmilyen szabadon választott eszkozz.e|. (Gralika,

kerárr.ia, fénykép, l'ideof elvétei )

l 32. téma: Szemléltesd az elmúlt 40 év európai törttlnelmének egy vag'y

több jelentós eseményét bármilyen szabarJon váiasztott mó{lon.

(Grafika' kerámia, fénykép' videof elvétel, st'b'}
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A bukszasájúak törtónete mindössze másfél évszénadra
nyúlik vissza. A uagymértékrí iparosodás, kapitalizálódás
kezdetétől fogva napjainkig az ipar és a mezőgazdaság
olyan anyagokkal mérgezi a környezetet, amelyeket nem
tud a természet lebontani, újrahaszrrosítani. A buksza-
sájúaknak ezen mérgezőanyagok a kedvenc táplálékaik.
Ezeka lények tehát a környezctre káros anyagokat eszik
meg, így nyerik az clengedhetetlen enegiát a föl<ti élethez.
Céijuk a napról-napra, évről-évre egyre több fclhalmozó-
dott ,.szemét' összegfijtése, testvéries elosztása és rneg-
semmisítése, A bukszaszájúaknak nincsenek ellenségeik'
Ennek a furcsa csoportnak a tagjai természetesen csak
azok lehetnek' akik bukszaszájÍrnak születtek. Megjele.
nésükben nagyon hasonlítanak egymásra: kivétel nélhil
alacsony termetűek, lábuk meglepően rövid' ám nagyon
erős, gyomnrk, hasüregük óriási, melyet főképpen hatal-
mas májuk foglal el. Kezeik hosszúak, vékonyak, hajlóko-
nyak. Végtagiaik végén hat-hat ujj található. Nyakuk rö.
vid és vastag, arcuk kerek, szemük és orruk igen fejlett -

ezek segítségével veszik észre' tájolják be a többnyire
szervetlen anyagokat. Hajuk rövid, vörös és göndör, bő-
rük bronzszínű. Szájuk hatalmas, szájüregükben akár öt
teniszlabda méretű tárgyat is gond nélkül tárolhatnak,
amíg fel nem használják őket.
A bukszasájúak között míndig a legidősebb a főnök,
ugyanis ő rendelkezik a legtöbb tapasztalattal, ő ismeri a
legtöbb fortélyt a szakmában. A nagy családnak sokezer
tagia lehet (pontos adatot nem tudok mondani). Külön kis
csoportokban élnek egy-egy nagyobtl város környékén.
Településüket egy-egy hatalmas szemétdomb köré maguk
építik. A csoportokat bagázsoknak nevezik egymás kö-
zött. A bagázsokon belül szintén a legidősebb bagázstag a
"fejes".
A bukszasájúak rendje nenzetközi szervezet, mivel
Észak-, Dél- és Közép.Amerika valarnennyi civilizált,
iparosodott nagrvárosa mentén előforduln ak.
A bukszasájú ak átlagóletkora m indös sl.e 3.7 év' Ren d j ü.
ket mégsem fenyegeti a kihalás veszélye, mert évente az
elpusztultakkal megközelítőleg azonos lótszámú utánpót-
lás születik.
Napirendjük meglehetősen egyhangú. Kclrán kelnek, nap-
juk nagy részét evéssel és raktározással töltik. Ugyancsak
korán, még napn1ugta előtt nyugovóra térnek, szeryeze-
tüknek ugyanís sok időre van szüksóge a különös táplá|ék
lebontásához.
Amint az élelmiszerbánya (a szemétdornb) kiiirül. to-
vábbállnak és egy újabb lclőhelyet keresnck.
A bukszaszájúak míndennapjaihoz hozzátartozik a rend.
szeres imádkozás. Hanyatt fekve, csukott szemmel, ve-
zényszőraegyszerre mormolják szövegeiket, majd felkel-
nek és végzik tovább a dolgukat, mintha mi sem történt

volna. Naponta kétszer imádkomak, reggeli előtt és va-
csora után. (A reggeli és a vacsora szó csupán az akkor el.
fogyasztott mórgek listáját jelenti, hiszen a bukszasájú.
ak egész nap esznek.)
Ezek az élőlények talizmánt viselnek, mely fából kászült'
es jelképüket - egybeu kedvenc csemegéjüket -,f ormázza,
azaz egy üveggolyót ábrázol.
A bukszaszájúak kü|önös módon üdvözlik egymást'
Találkoásukkor . ez többnyire a reggeli kezdete -

leguggolnak és köveket raknak egymás szájába.
Sokezer hangból á||ő beszédtendszeriik van. Beszédtik
olyan hangokat is tartalmaz, amely más földi |ély számá-
ra nem hallható. Nagyon változatosan tudják kifejezni
magukat: a szemforgatástól kezdve, a fültologatáson ke-
resztül a legkülönbözőbb gesztusokig mindent bevetnek
sikeres kommunikációjuk érdekében.
A bukszaszájúak nagyon gyors lények, ennek ellenére
nem csak gyalog közlekednek. Saját maguk által mesteri-
en megtervezett és kivitelezett szekerekkel, sárkányrepü-
lőkkel és hajókkal teszik meg a uagyobb távolságokat.
Járműveík minden alkatrésze természetes anyagból ké-
szült, biztosítya ezze| azt, hogy a fa|ánk kis figurák ne
egyék meg útközben azokat.
Végezetül e|árulom eme zseniális kis csoportnak a titkát,
ami által éIetben tudtak és tudnak maradni nemzedékről
nemzcdékre' A bukszaszájúak mindössze nyolc centimé-
ter rnagasak.
Búcsúzóul mindenkinek sok szerencsét kívánok a buksza-
szá jírak fel fe dezéséhez. ésmegértéséhez!

Gyurcsák Pepe -FÍ{-.
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Mottó: ,Yad és keserű vi|ág ez az itthoni' Ez a tazet, rrragyarból, svábból, zsidóból, szlávból, milyen keseríí

főzetl. De ereje van' valóságos íze! Aki egyszer bekanalazott ebből, rninden más emberi kosztot

diétásnak érez.,,
Márai Sándor

Bizonyára emlékeáek még' hogy a legutóllbi Pol-IGRÁF.ban megjelerrt egy pá|yázati felhívás: az IDF elbeszó|óseket, riportokat, karcoiatokat'

esszéket vár középiskolásoklól a ,.Miiyen Magyarországon szeretnék élni?,' témakörben. trme az elsó (és egvelóre az e8yetIen) pá|yamű:

Egy o|yan Magyarországon, ahol egy be-
osztott nem 'saro|hatja a Íelettesét, és
mondhatja azt ró|a, hogy az e|lenfele bun-
tetIenü|.

Egy o|yan Magyarországon, aho| az 9gyi.k
Íéi meg meri ha||Eatni a másik vélernényét
egy nagyobb fórum e|ótt ané|kü|' hogy eIot-
te a közönséget megszervezte VoIna'

Égy o|yan Magyarországon, aho| a kor-
rnány nem ke|t hangu|atot a romániai ma-
qvarok helvzetének értékelésekor, miköz-
óbn saját (isebbségeit próbá|ja minéijob-
ban asszimi|áltatni.

Egy olyan Magyarországon, ahol egy ko-
moly szakembernek -aki mellesleg a kor-
mány tagja - nern'fe|ejtik e|' a vé|eményét
egy szűkített kiáliításSai kapcSolatban.

Egy o|yan Magyarországon, aho| a rendőr-
ség mer |épni, haaztiátja, hogy neonácifia-
taIck színesborű rJiákokat Vernek.

Egy o|yan Magyarországan, ahol a minisz.
tereInök e|Íe|ejtirokoni- és baráti körét, mi-
közben a kormányt vá|ogatja össze.

Egy olyan Magyarlrrszágon, ahoi egy fÜg-
getlen újságban megje|ent vé|ernény miatt
nem íté|heinek sernmire senkit.

Egy olyan Magyarországon, ahol nern ti|ta-
nak be pornográÍiára hivatkozva egy újsá-
got, miköz-ben . iiyen aiapon- százáva||e_
hetne tijságokat betiltani.

Egy olyan Magyarországrsn, ahol mindenki
lega|ábois beietorŐdik az aIk.etmánybíró-
ság határozataiba.

í

l\4iIyen Magyarországon szeretnók é|ni?
Egy gyű|ö|etmentes Magyarországon.

Egy o|yan Magyarországon, aho| nincse-
nek sem orweili disznók, sem Chaplini
cjiktátorok.

Egy olyan Magyarországon, ahol nem'ö|ik' egymást, az emberek az alkotmány-
ban függetlennek kikiáitott sajtóorgánu-
mok birtoklása Íelett.

Egy o|yan Magyarországon, aho| a törvé-
nyesen megváiasztott, és azóta is torvé-
nyes Íe|adatait el|átó elnököt nern szólít-
ják fel íemondásra egy - szerintem sziik
kisebbségnek - nem tetsző á|lásfogla!ása
miatt.

Egy o|yan Magyarországon, aho| nem re-
tusá|hatnak ki va|akit egy fényképro|
rnásfé| évig, hogy aztán xésobb mégis.
csak ott legyen.

Egy o|yan Magyarországcn, aho| a veze-
tŐ párt a|elnökének nerm szabad Íasiszto-
id nézeteket va||ania, és nyí|tan'zsidóz-
nia'.

Egy o|yan Magyarországon, aho! nern ke||
tönnegekkel azutcára vonu|ni, hogy va|a-
ki kifejthesse a vé|eményét.

Egy o|yan Magyarországon, aho| az egyik
- nern legkisebb - kormánypárt nem'rái-
|alja nyíltan kapcso|ataii necriáci, skin-
head szervezetekkel.

Egy oiyan Magyalországon' aho| a bel-
Ügyminiszternek nem szabacl _ bosszÚbói
- Re}R cselekednie, ha egy lnagasrangí;
ái|ami tisetségvise!őnket-iasiszÍa je|vé-
nyeket vise!o íiata!ok k.iÍütyÜlik.
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Egy olyan Magyarországcn, aho| nem
szabacj két hétte| a vá|asztások előtt
nyí|tan iegyilkosozni va|akínek az édes-
apját, nyíltan kieme|ve a csa|ádi kapcso-
latokat.
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Egy olyan Magyarországon, ahol egy küt.
politikai műsor.ban nem hazudhatnak a
szerkesztŐ szemé|yét !iletően.

Egy olyan Magyarors zágon, aho| a nyolc
órás Íő-híradó nem tájékoztathat egyol-
dalúan.

Egy o|yan Magyarországon, ahol egy Ía-
siszta háborúrói nem nyiIatkozhatnak
úgy, míntha az népÜnk igazságos háború-
ja lettvolna.

Egy olyan Magyarországon, ahoi a kcr-
mánytagok - kivéte| né|kÜ| - többek, mint
marionette bábuk.

Egy o|yan Magyarországon, ahoi egy
(több) újságot nem támogathainak az
adóÍizetők pénzébő|.

Egy olyan l'tlagyarországon, ahoIegy kÜi-
föidre szakadt hazánkÍiát, aki ráadásui
Íontos beosztást is betöii ieIenIeoi állar^rr-
po|gársága helyszínén, nem vádő|hatnak
a?za|, hogy rosszhírünket keitl a nagyvi-
|ágban, mert egv szűk, veszé|yes cso-
portra Íelhívta a ÍigyeImet.

Egy oiyan ív1agyarcrszágcn, ahoi rninden.
ki azzal a iudattai mehet L'e a munkahe-
!,vére' hogy rnég hCIlnap is c,tt fog dc|gozni.

Egy o|yan Magyarországon, aho|- ahogy a
vi|ág többi civi|izá|t országában is - csök-
kentik a katonai kiadásokat, és nem növe.
tik.

Egy o|yan Magyarországon, ahol nem rúg-
nak ki va|ahonnan vaiakit azért, mert aláírt
egy o|yan papírt, arnely szinte szó szerint
csak az a|kotmányból idéz.

Egy o|yan Magyarországon, aho| egy ale|-
nÖk nem vághatja hozzá a másik fejéhez,
hogy az e|ozo rendszer kedvezménye-
zeItje vo|t, holott mindenkitudja ró|uk,hogy
hosszú éveken át ők szemé|yesítették
meg az i|legális ellenzéket,nagy kockáza_
tot vái|alva ezze|,

Egy olyan Magyarországon, ahoi egy párt
sem sa1átíthatja kiegyik nemzeti Ünnepün.
ket sem.

Egy olyan Magyarországon, aho| nem köt-
neK be|e ab'oa -jobbat nem taiálva -, hogy
a Himnuszt da|nak merték ne.lezni.

Egy o|yan lvlagyarországon, ahol a válasz-
tási kampány tiszta, szeméiyeskedések és
mocskolódások nélkÜli.

Egy o|yan Magyarországon' aho| nem pró-
báliák köte|ezővé tennia hittant.

Egy o|yan Magyarországon, ahol va|aki
nem vi het az ulcár atömege ket lincshangu-
latban.

Egy o|yan Magyai'oi.szágon, ahol ngm
haszná|ják fela kallódó, könnyen beÍolyá-
soIható Íiata|okat ÍeInottek politikai cé|jaik
elérésére'

Egy oly;3pl Magyarországon, aho| a rend-
szer jobban segítia ÍiataIck csaiáda|apítá-
si torekvéseit, és nem csak azt szajkőzza,
hogy mi|yen jó ienne, ha több gyerek szÜ-
letne.

Azt hiszem, ezek az alapfe|téteiek. Ez.ek
né|küi nern iétezik az a fiaza' ameiy ritán
anny!an sóv'árognak'

Fest. i 392. november 19.

Geri!ts András - Zártosztáiy'-
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Ki ne ismerné Nemo kapitányt akár Verne regénye alap.
ján, akár csak hallomásból. Rengeteg jó tette közé

tartozik annak a rendnek a megalapítása, amelyet most
bemutatok.
Mint tudjuk Nemo kapitány eredetileg indiai herceg volt.
Az angol srarmatosítás elől menekiilt el egy lakatlan
szigetre, ahol megépítette azelső tengeralattjárót' Persze
bazzá ii|ijen atomenergia működtette ezt a csodálatos
gépzeÍet, amellyel átszelte a még csodálatosabb
Antarktiszt' Eme utazás után még sok hason|ó kirándu|ás
következett. Útjai során Nemo felismerte az egész világot
fenyegető veszélyt, az őz,onpaju elvékonyodását' (Ez a
jelenség legjobban az Antarktisz felett érzékelhető.) A
kapitány kitalálta, hogy létrehoz egy oiyan rendet,
amelynek tagjai megpróbálják meggyógyítani az
ózonpajzsot. Ez akkor, a XVII . század végén nem sikerült,
de200 éwel később úgy tűnik, hogy Nemónak leÍt igaza.
A kapitánynak egyik ükunokája L91.l-ben megtalálta
Nemo feljegyzéseit és ennek alapján azt a helyet, ahol
híres őse és a rend többi tagia munkálkodott. A vállalkozó
kedvrí ifjú úgy döntött' hogy felújítja az ANTARKTISZ
rendet. |9?8 márciusában egy na8y nemzetközi
konferencia keretében Nemo ükunokája, Jeremy 10
tudós társával bejelentette a rerrti újraalapítását' Ennek
hatására a konferencia majd' minden résztvevője
csatlakclzott a rendhez, és azőta is évről évre egyre több
tudós lesz tagia e szervezetnek.
A rend alapvető célja, hogy mielőbb helyreállítsák a földi
élet "biztosít6tújét,,, aZ ozout. Anr a tagok arra is fcl.
tették életüket, hogy az emberi gondatlanságból okozott
kírokat a földön ki.lavítsák, ezért nem csak az ózonnai
foglalkozrrak. Tehát a rendbe nem csak olyanok léphetnek
tre, akik az őzonra spccialiálódtak' Vannak például
autómérnökök, akik a járművek által kibocsájtott gázok
mennyiségét szeretnék csökkenteni. Akadnak olyan
tudósok is' akik már rég kitalálták azt a szintetikus
energiabordozót, anrelynek előállítása olcsóbb,
felhasználása gazdaságosabb és környezetkimélőbb, mint
az olaj. Sajnos eddig ezekaz emberek nem tudták bebizo-
nyítani a világnak ígazukat' mert á nagy olajmágnások
befogták a szájukat. Tehát elmondhatjuk, hogy a rend
ellenségei az olajmágnások' autógyár-tulajd<lnosok, na és
persze minden olyan ember, aki szenynyezi a
környezetet.
Szervezeti felépítését tekintve a rcIrd élón Jeremy áll, ő a
rend vezetője. 10 alapítótársa mint képviselők és rnirrt
gazdasági szakernberek műL:ödnek. Ez azorrban azon túl,
hogy csak ők 1l-en menrrek azolra a megbeszélésekre,
ahol felvetik azokat a probiémákat amclyek miatt a rend
létrejött, semmit sem jelent. Minden tag ugyanis

egy{ormán dolgozik és küzd azért, hogy az emberek
n1ugodtan élhessenek, és ne kelljen attól rettegniük' bogy
a szennyeződés miatt elpusztul a Föld.
Ehhez igazodnak azok a szabál1zatok is, amelyeket a
renden belül elfogadtak. Ezek a szabá|yzatok abszolút
biztonsági jellegűek, és ezek is csak az emberiséget
szo|gálják pl. olyan találmárryt nem lebet a nagyközönség
elé bocsájtani, amit nem próbáltak ki laboratóriumi
környezetben. Vagyis amelyről nincs igazolva, hogy
tényleg az emberiség barátja, ós nincs olyan utóhatása,
ami rnóg rosszabbá teszi a helyzetet itt a FoLDoN.
Nem lehetett megvalósíl,ani Jeremy álmát' míszerint a
szervezet minden tagja az Antarktiszon dolgozzon. Így
hát minden tag a saját hazájában 1evékentkedik, és a rend
támogatja, segítí őket abban, hogy minél eredménycsebb
munkát végezzenek, Minden évben van rrégy gyűlés, amin
kötelező a megjelenés rninden tagnak, még akkor is, ha
abban az évben nem talált föl semmit. Ez a öszejövetel
arra szükséges, hogy a tagok eszmét cseréljenek és bemu-
tassák egymásnak fölfedezéseiket, találmányaikat.
Az első negyedévi gyűlés helyet ad annak az ünnepnek,
ami az egyetlen a rend életében, és amit közösen
ünnepe|nek. Persze otthon minden tudós megünnepli
saját ünnepeit' p|. a karácsonyt, a húsvétot, de a renden
belül csak azt a napot, amikor Jeremy bejelentette l978.
ban az újjáalapítást. Ez pedig március 7-én történt.
Szinrbólumuk egy fehér galamb, ami a Föld körül repked.
Ez jelenti a tisztaságot, a bőkéÍ és azt, hogy ők ezért a
békéért és tisztaságért mindent megtesznek' Náluk a pénz
csak eszköz arra' hogY ne függjenek a külvilágtól' es hog-v.
nyugodtan tudjanak dolgozni. Azér|ék itt teljesen mást
jelent. Például azt, hogy ha valaki kitalál egy olyarr
koncentrált táplálékot' amit könnyen el tud juttatni
m<rndjuk Etiópiába, ezze\ ott megment vele 500 gyereket.
Itt ilyen tárgyak vagy ötletek jelentenek értéket, nem a
pőnz'
Néha a rend tagjai öszefognak és építtetnek olyan épü-
lcteket, ahol gyiíléseiket tartják, és amelyek szim-
bolizálják a rend eszrnéit. Ezek környezctbarát anya-
gokból épülnek és gyakran nag,yon ftrrcsa alakúak.
Például Amerikában van egy olyan épiilet' amely úgy néz
ki, mint egy szappanbutlorék, és teljesen fából van. De
s:zámtalan még ennél is furcsább épület létezik szerte a
vi|ágon, és mindet az Arrtarktisz rend megbízásábó1
építettók.
Különös szokásaik nincserrek a rendtagoknak' legfe|jebb
a kijszönésük tűIrhet szokatlannak, ami így szól: boidogvilágot! 
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Tehetségek a Po l Ítech n i ku mban
Nagyon megörÜltem, amikor a PoLlGRÁF |egutóbbi
számában Íe|fedeztem Veres Gábor cikkét. Ennek
oka azt hiszem leginkább az vo|t, hogy úgy érzem - s
ezazérzésem nem újkeletű -, hogy ezze| a témáva|
sajnos nemigen marad időnk, energiánk fog|alkozni.

Azt hiszem, minden középiskolának kü|ön fe|adatot
je|ent annak e|döntése, hogyan viszonyu|jon
kieme|kedő diákjaihoz' Az |sko|ák egy része már a
fe|vételinél kiválogatja a legjobb általános iskolai
eredményekkeI rendeIkező tanu|ókat, majd
pestiesen szólva .,,versenyistállóként.. működik
tovább. Miazonban a PoIitechnikum indulásakor úgy
gondo|tuk - s ma sincs ez másképp -, hogy egy
iskolába nern csupa ,'jótanulót,' kelI felvenni, az a
fontos, hogy soko|dalú, érdek|ődő és (nem
utoisósorban) tanu!ni vágyó diákok kerü|jenek
hozzánk.
Az pedig már az itt tanító tanárok dolga, hogy
mindenkinek a számára |eginkább megfe|eiő
módon segítsenek a tananyag elsajátításában. Ez
szánnomra azt jelenti, hogy a iassabban tanuli, az
adott tárgyban kevéssé je|eskedő gyerekeknek a
tanór.án kívÜli gyakor|ásl, konzultációs
lehetőségeket, míg a kieme|kedő képességge|'
tudássa| rendelkező diákok számára magasabb
követelményeket, s eríe felkészítő anyagokat kell
biztosítanunk.
A prob|émát éppen ez utibbiterén |átom, s hogy ne
ke||jen a szomszédban kereskednem, nézzÚk
nyomban az inÍormatikát. A tananyag e|eve
|eszűkített, hiszen olyan embereket szerelnénk
képezni, akik aktívan és önál|óan k'ópesek
használn| a számítógépet, a számítástechnikai
eszközöket. Ez alapvetően két problémát vet fe|. A
tanu|ók egy része már ismeria tanulandó programot,
vagy va|ame|yik hasonló céiú programcsomagot'
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Az ő számukra nem jeient új kihívást a tanóra, s
ráadásulaz a - hamis - érze| a|aku| ki bennük, hogy
ők már mindent tudnak, vagy |ega|ábbis annyival
többet, mint a többiek, hogy már nem érdemes
tovább e témáva| fog|a|kozniuk. Ezen a terü|eten
ta|án hamarosan |épni tudunk, bár azt hiszem, ez
már nem nyújt vigaszt a je|en|egi első és
másodévfolylamos diákok számái'a. A tananyagok
elkészültéve|, véglegesítéséveI ugyanis minden
tanu|ó a saJát ternpójában ha|adhai, így amennyiben
ő hamarabb (és sikeresen) elvégzi a kote|ező
tananyagot, a tanár irányításáva| további hasznos
aIkaImazási terü|etekkel ismerkedhet meg' A másik
problémát az jelenti, hogy ebbe az anyagba nem
tartozik be|e a programozás, amiva|amikor magát a
számítástechnikát je|entette. Azok a tanulók tehát,
akik ezze| szeretnének fogialkozni, nem tehetnek
mást, mlnt szakkörre járnak. Persze arra már rna is
van lehetőség, hogy - amennyiben a tananyagot
ke|lő szinlen ismerik . az őket leginkább érdeklő
teru|etekkel Íog|a|kozzanak, de ezt csak
önképzőkör-szerűen tudják megvaiósítani. Ennek
oka megint csak abban keresendő' hogy a
tanároknak igen sok munk.át Jelent a normál
tananyag e|őkészítése, sőt az ''iskolacsiná|ás,, is.
Megoldást isrnét a jövő hozhat, a kész
tananyagokkal, példatárakka|, a munkát
megkÖnnyítő technikai íelléte|ekkel.

Nahát, a cikk végére azért sikerült mentséget
ta|á|nom arra, miért is nem fogla|kozunk miigazán a
kiemelkedően tehetséges, érdek|ődő tanu|óinkka|'
Ettől persze a ie|kiismeretem nem lett nyugod|abb,
gyötör a kérdés: nem veszítenek-e tú| sokat?

GulyásÉva
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ffiW R Íarmelelscpócárk ffi@,
A farmeres apácák a kornyezet véde|mére társu|-
tat<. Ők gyakör|ati|ag nem ápácák, csak a kÖrnye.
zettelkötött házasságuk révén nevezték így eI ma-
gukat, hiszen azapácákis o|yan házasságot kÖtrrek
lstenne|, ami nem egészen szokványos. Hogy miért
farmeresek? Mer| normális fiata|oknak tartván ma.
gukat ők is farmerben járnak, mint a többiek.
Egy|k alape|vÜk' hogy megvédjék az embereket at-
tót, hogy tudatlanságukka| e|pusztítsák magukat és
azokat, akik még túlÍiata|ok ahhoz, hogy beleszó|Ja-
nak, megérlsék az ewe| kapcsolatos prob|émákat.
A másik, hogy az ilyen embereket egyálta|án nem
vagy csak nagyon ritkán kuzdjék |e erőszakka|.
Sokkal cólszerűbb módszernek tartják az észérvek-
ke|tÖrténő kuzdeImet. FeIadatuknak tekintik az em-
berek természetes jogainak védelrnét, hogy béké-
ben, háborúk né|külélhessék |e amúgy is rövid éie-
tüket.
Mint már említettem ez a rend a kÖrnvezetszennve*
zésse| íog|alkozik' Szabadidejüket ózemétszedés-
se|, takarítással, erdőtelepítéssel és rendezéssel tö|-
tik a tagok' EzenkívÜ| minden e|len harco|nak, ami
mérgező, káros |ehet a természetre beleértve az aU-
tók által terme|t kipuÍogógázt és a gyárak mérges
anyagalnak rossz elheIyezését.
A farmeres apácák rendje egyá|tatán nem titkos
szervezet. Nem is lehetne az, hiszen ezek a f iatalok a
mindennapos é|etben játszanak szerepet. Akárki
tudhat ró|uk, akitudni akar ró|uk, bár kozéjü}< beke-
rüln| már nehéz és bonyoda|mas' A k|ub még nem tú|
nagy' de terJeszkedik, és ehhez jó' megbízható, nagy
akaratereJű tagokra van szükség' Ha tehát valaki be
szeretneJutni, a lege|ső feladata, hogy egy - azé|eté-
hez kapcsolódó kérdőívet . töltsön ki. A kérdőív
teszte|ését a főrendÍőnök és az alrendÍőnökok véo-
zik. Ha nnegvan az eredmény' közlik a többiekke|, ős
együttes szavazássa| döntik e|, hogy közéjÜk való-e
a pá|y ázó. A szavazás menete :
1. Mindenki kap egy kék és egy piros go|yócskát.(A
piros az igent, a kék a nemet jeIenti.)
2' Bedobják a szavazókalapba az á|ta|uk jónak tar-
tott |.gen Y'?9y nem szavazatot. A másik golyó egy
masrK laoaDa Kerut.
3. A rendfőnök összeszámolja a szavazatokat, és
annak megfeIelően kihiídetiaz eredményt. A szava-
zatoknak el kel| érniük az 51o/o-ot, hogy az újonc .
másnéven spóra - eIkezdhesse
további küzdelmét a bekerü|éshez. A tagsághoz
ugyanis ennyi nem elég. Fe|adatokat kei| megolóani,
ami egyá|ta|án nem könnyű. Ezeket a tőrendtőnöt<
és az alrendíőnökök, tehát a MAG ta|á|ia ki" a teszl
értéke|ésének és a százaiékok számááak átapján.
Ezekért és a feladatok végrehajtásának eredmé-
nyeié.rt'pontokat,|ehet k'apn.i, ami az egész tagság
végéig beleszámít a tag é|etébe.
10 poltke||, hogy valaki bekerülhessen, és einyerje
a HAJTAS kinevezést. 20 ponttól már .oekerüla Kls
NoVENYek kozé, és 30 pontta| már VlF.ÁGnak
mondhatJa mggát' Ahhoz, hogy MAG legyen va|aki,
Tq| 90 pont, á|talános megbecsülés, és Iega|ább két
évl klubtagság szügséges.

W

Az évi Farmeres Apáca ünnepek: a hóvirág kike|é-
sének ünnepe, a Föld napja, a Ha|ak napja, környe-
zetvéde|miVi|ágnap, a Farmeres Apácák ünnepe és
a bekerü|t újoncok ünnepe. Ebbő| a |egfontosabb-
nak a Környezetvéde|mi vi|ágnapot tartják' Az ün-
nepeken parktakarítást és veté|kedőket
rendeznek.
A farmeres apácáknak nincsen kü|ön házuk, csak
egy-két elég nagy k|ubhelyiségÜk, de nincs is na-
gyobbra szükségÜk, hiszen majdnem minden idejü-
ket a természetben tÖ|tik. Viszont ál|andóan terjesz-
kednek, és miután nem tud minden tag ugyanarra a
he|yre összegyiJ|ni, tobb he|yen is Van k|ubhe|yisé-
gük' Ezek a hajtások, amik a fő k|ubhe|yiség irányí-
tása a|á tartoznak.
A klubtagok mind 18 éven a|u|iak, mert ha nagyko-
rúak |esznek, mind belépésijogot kapnak a Zöldek
pártjába, Viszont a k|ubban már csak mint öregek
vehetnek részt. Segíhetne}< a rend továbbfej|eszté-
sében, tanácsokat adhatnak, de nincsen szavazójo-
guk.

Füles! Dalma - Zártosztá|v -

Létezik cgy olyan rend, amelynck tagjai képesek arra,
hogy átlépjenek a 4.dirnenzióba. A rend neve:KRAWE'N.
Azt a célt ÍűZtem ki magam elé, hogy mint újságíró beha-
tóbbarr tanulmányozom ós jellemzeÍnezL a közösséget. Ez
cgy titkos rend, ezért természetesen én is titokban épíil.
tem be' Arend egy távoli ázsiai országban, Burmában lé-
tezik. Burrna egy kis ország Inr]ia rncl|ctt. Fejletlerr or-
szág, azonban ez a rend nagy fejlődést mutat az országgal
ellentétben. De ezt majd kósőbb.
Elutaztam egy bérelt repülőr.el Burrrra fővárosába, onnan
pcdig egy bórelt tragaccsal abba a faluba, ameiy mellett a
rend központja van. Egv emberem segítségével a főnök
bizalmába 1udtam férkőini. A főrrök láthatólag megbízott
bennem, mert látta rajtam, hogy művelt uagyoit'.'|itott a
világiir rejtelmeivei foglalkozó tudornányok iránt. Azt is
mondta, hogy ha megbeszéli a másik dimenzió urával a
dolgot, akkor lehetséges, hogy fcivesznek tagnak a szektá-
ba. Nem akartam hinrri a fülemnek. Ez a rend 5 éve létezik
a legnagyobb titokban. Hírek csak emberéletek árán tucl-
tak a napvilágra jutni' Ez a rend kevesebb. mint 100 tagot
szám|á|t2 éwel. ez-e|őt't. Nagvorr örültem és alig vártam a
napot, hogy betchessem a iáuam arra a kis siékhcl;,re.
Persze nem feledkeztern el a sztoriról scm' de nem akar-
tam iebukrri mindjárt az első látogatásom aikalmával.
A főnökkel a fa-lu egy clhagyatott terón találkoztam' Csu-
hában jelentcm meg' mire ő csak ne-vetett. Azt ntondta,
hogy ők nem középkorí szgrzctcsck. Náluk uincs senrrni-
lyen divat. Nem akarnak azzal lebukni a világ előtt. hclgy
f el tűnően öl tözködnek . Ezér l' nekern is azt javasolta, hogy
dobjam ei ezeket a rongvokat a fenóbe' Sikcrült áiöltö'.
nöm egy presszó íllemhelyón, majd a főnok egy, a téren
álló kocsiba invitált, ahol már vártak minket az emberei.
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ok beki'tötték a szemernet és elindultuiik egy hep':hupás
úton. Ahogy óreztem, eg'v hegyen mentünk |elfelé, rnajd
úgY 30 pere kocsikázás után ntegó'rkeziiirrk' Bevailom
őszintén" hogy én egy oiyarr ópüietre számítot'tanr, anrií a
régi fiirnekben letret iátni. Egy amoiyan koi.ostolféleséget'
De csaló,jtam.Egy báz eiőtt átltunk l:tcg, amolyan pr:tri
előtt. Meglepődtcnr, r1e a főnök megn}ugÍatctt: ez csak ál-
ca. Valójában a létesítmérry a föld alatt található' Intett,
hogy kövessem' Beléptünk a házba. Furcsa szorongásfélét
érezlerc"a gromramban' E,gYszer csak rnegn1,'ílt alattunk a
föid és pörögle zuhantunk te egy mély', de szűk lyukba.
Vagy 10 másodpercig zuhantunk, de nekcnr e kis idő 10
évnek tűnt' Leérkezv'e rragyot lruppantttirk cg;' szivacssze-
rű anyagon. EZ az anyag' csupa nyálka r". olí' íg"v én is csupa
nyálka lettern, Meglepő rnórlon azorrban pár piilanat niÍil.
l.a eg)iszerűen eltűnt a rrrhámról az egész', t1c írg;", Irriritila
ott se lett volna' Körülnéztem' de tien láttarn sernmít.
csak egyszűk, tekervónyes és tilokzatos folyosót'
A íőnök elinduit a |olyosórr befc!ó' én pedig utána. A fo.
lyosó hűr'ös volt és nyirkos, össze.rissza kanyargol.t. Fényt
vettcm eszre, nrajd harnarosan eg1'haiainras ós tágas
csarnokba értünk. Szépen ki voit vilá3ítva, az egósz na-
gYon otthonosnak tűnt. Láttam pár embert járkálni' de
nem so}:at. A főtrök elvitt a szobárnba' A?]t mon{iia, hogY
már tre vagrok véve a szektába' épp ezórt már rlem }rag'v.
hatcm el solra többó ezt a fölci al;rtti til-okza.tos viláeot. Ez
nagyon meglepett, Errc nem kószültem igazán fel' Nem
tucitarri magammal hozni se fónykipezőgépct, se ru|rákat,
se írószersámot. Kórdőre is vontam a főIrökijt, de úgv'
hogy ne vegye ászre, hogy újsligíró vagyok, A.zt mondta,
hogy arnire szükségem vail,.ö,zt' mirrrl megkaponr csakúgy,
niint a többiek. A iőnök hagyta, hcgy megismerked.ick a
szobámrna!. Szópen volt berendezve' Eg;-szerűcil, de szé-
pen. Gratuláltam a főnöknek' irogY nagyoil ízlóses a szo_
bám, mire ő csak e::t ícir:lte, hogy siessck' rnert ebócidő
van. Kimentünk a szobárr.ból és eiinrlliltunk az ebódlő fe-
ié. Merrct közben volt időm arra, hogy körülnézzek az őri.
ási csarnokban. Rengeteg ajtó volt it l. Nem tudtam mcg-
számolni az öszszelset' rle körüibeliii 25.öt ltittarn. Az
egriken egy felirat voit látható: -\'E'SZELYES',. láegkór-
deztem'rizsgáiodásom után, hogy mi Van aZ ajtó rrrögött,
mire a főnök azt vál aszo,j,ta, hogy ha it| lcsz az ide.ie, akkor
majdmegtudorn.
Beléplünk az ebédlőbe. !íinderr szempár ráln tapadt, S
fürkeszőerr 1ckintgettek a rend tagjai. Köszöntöttcm
őket, majd leíiltem a főnök álÍai k: jelölt hc|yre. Az ebódlő
szép volt' hlíoderli berendezések, ta!án túl maciernek vgl_
tak. Sehol egy szép' aniik búlor, minderlhol ó|érri< szírrű ós
etílusí: alkotmányox' Egyébkór;t szépek voltak, de túl cii-
namikusak. o|yan, rnin.tha rrrirrden bútor inegrnczrlult vol.
na. A falakon iulrrrista ké1:.ck, s;:cperl rneg.- i iágítva. A pla-
iont furcsa rnódon nern !általr;, Ügy ti i l lt ' nrintha bele-
r'/esme a semmibe. Elkez<iiünk erini' llyci rnóg so'hasem
+ttem. i{ern tudorn, rrli iclrcie tt, de rragvtlii tápláló és gusz.
{usos voli. MegklirrJczienr irii rz, rnirt v;rlaki azi liondta,
hogy a 4. dimenzií; urálrak szivél-ycs a.!áilrlóka'
Azé,tkezts utái! a Í'őnök treinr-:Íatoit ní:k?m rrlincler:kit, ós
e! trr agr'arázta a [e'.í J.cn.,'sógük szerepói ís. t,iirs;.ör r"ragá'-
val kezcte" ő a főlrör. Ü rer:deli el :rzi, hcgv aZ |:]liii)c!.ck iiI
urii *siilálnak. Bírir:a l:iilc: s.lükséxük' hi:izeir h;', li6i .'.'.
Lr*r kö;ött riózl|i!i3'rís..e xerül s.:"r, *k.+'tlr a ;crrtlb'..lntó
sge;néivekeÍ -Íír{g..]cíil1t! iSí l i il" E'rr* i<ij i i:n h íll i ú r. r';rr, * l' í
czt vógreliajtja.. A tiiiri}i{-:kne k i'l,.:dig e ::t l,t.5ig kr.:!! rrózlilijl.:
*lretÍtrrtésül. (E;: :r k!vt:g;:és 'iqy tclriórl!k, hi,'il,i a-;l crnbcr
részec'ri..ei| :;t:iriigu:;íiik' ijc pcr''e i jt]ni i.l'}.-cl'!]ric ar cgé-

szet. Egy bizrlIiyos gópet rávezetrrek az ember ba| iábára'
Kis jdő rnúlva ez a láb írgy elijűnik' mintha leradírozták
volna. NÍajd jön a jobb !íb' bal kéz' jobb kóz' Min<lez per-
sze iszillryatos kínckkal jár.) Az ellruliott rendtársak he-
lyére rnindig úiakat vesznek, rnerl itt minden ernbernek
iontos szerepköre van.
Visszatérve a tevékcny'ségekhez-, .''arrnak még kapuőrzők,
mérnökök' berentlezők, ópítószek ós mindeniajta fogial-
kozásít emberek, akiknek tevékenvsége nólkülözhetetlen
e tö ld alatti viiágban.
E bemuÉatás és iriiornrációáradat utír'n piherrő követke.
zeit. ̂  szobám fclé mcrre t beszélgettenr az emberekkel,
akik azt mondták, ltog1. különös.szerencsém van' mert ma
éjjci rnegnyílnak a 4. dimenzió kapui, ós cgy bizonyos ern.
bermennr,iség átléplrc:ti e kaput, El' a mennyiség
általállatt 20 errber' Azt, hogv ki megy át' már előre
kihirdetik, ós az éil nevell-l is köztiik volt, bár e furcsa
hcl"vre csak néhány,' órája kerültem.
Á délutánom az'za| rnent e|, hogy az embereket kórdeztenr
az i{teni szokásokról. Azt rnondták'hogy szokásaikban
nincsen scmmi kij lőnös. 2 hrvonta át|ipnek a 4. dimenzi-
óba, a}iol 2 (:ráig csoclásar; érzik rnagukai' ftz' ottani úr
u3;,.anis arról híres, ilog-Y a Í.öicli emberek minden kíván-
ságát teljcsíti. Nem niit}'oÍl akartam többet kérdezgetni,
mer| |éllcm, hogy lcbukr:k.
Elórkezett l.z ójjcl. Nag1''t ln izgatott vo|tarn. Trldtarn'
hogv cz sorsdijntő pii lanat' Sorra átióptük a titok?atos
kaput' Megórkeztiink' A táj borzirimasaír siralrnas l'olt,
uraiIt irag\,on elc"sr;l iálkoztam. Ugy ti int, hogy egy
tclepülósfÖiesóg i.e|é rnene tei.iink. Á többiek iurJták rrrerre
kcli rncnrri, de éti tie;rr, épp ez*t kör,'cttern őkct. Beértünk
a teiepiilósre' A többick azt molrdíák, bog'v most az ural-
kodóhoz tarturrk. o az, aki tcljcsíti a kívánságainkat' Azt
is ernlítcttók, i1ggy az irra.lkodó szercti a változatosságot,
ezórt öriilni fog nekem, ós különösen ügyelni fog arra,
hogy én rnindenn.Ji ineg ieeyek elégedve. Ez nag;,olr
trízeigő r.olt rárn Irézve. Mikor: rnegláttam az uraikorlót
ncm nagyon cjri i ltcrn. Nem hasonlított semmilyeu
lónyhez scnr. !sz-ou.-virtos vc.ii, de rneg lehetett szokní. Azt
rriondta nekcrl, hogy tórjek a lerryegre. Nem volt valanii
rtdvarias, de Icgalát;b |.,rcszé!ia nyelvünket, arni rrreglepett.
Elkezdlern |clsorolrri a kívínságainrat. Csup;r ostobaság
.jutot1 cszerrrbe' A tcjtlbiek szerencsére figyelmeztettek,
hogy a kívírnt rlo|gokat nem lehet eivinli, mert ha eZÍ
észreveszik, akkcr a ,'|opós', errrber a rnegserrrrnisítós
rögös tÍt.jára léphet.
Két órá.ig ilvezterri a vilg.',ont ós a gazdagságct' majd
mindezektiji rncgválva visszatértiirrk a magunk ''csóró,, 3.
ciírncnziójába. Eg.yszerűcn l}er$ tudorn felfogni, hogv az
ernlierek rriiór. vaiiuak rninrjezi'rt arrnyira oda. E irriatt a
hül;resóg !niatÍ', aZ cgész hátririer'ő óicternet il-yerr ilörül-
nrényck közrl it kcil lcólncrn.

}"{!kcr r,isszaértljrlk, a íiiic rnegrázkódott. Sckszor. Eisö.
l c t ü ;  l  U j ő í . l L l Í  m i . t d c n '
i'"{ási r a, p a rír c i ó \::.:r,\,) t t. | 1' ̂.. "B iJ R,\' J-A.T s, 9 -F,s ERőslS É_
Gii FOLDR.I.I'JGE'S íL,\Z,TA MEG" A }íA.LÚTl.f.fi
SZAMA }i{E{ii{Aj'A.DjA A lGÜ()0.ET. NAGYct'{ scK
íEt.LPÜl- t 'S LET í . r .  l  o i ,DD{:L EÜ xEl . lí  ' ' .
K^.iz|i1k p1jrs;{c a rrri kir i.;rlrikcr.i]rrk is íclj,;seri megscnirni-
siilt. Ug;r 1ái:.ril:. :r lijirj ;liirtii iátesítn:énv tervcziii erre
il i i ir l lel lt *i]i.diij iai.:. Di-.ezt.:tt ti ií:|lí:rirárótrseni tudol;gr;n'
i l c i í . o . l l r i . . .  ; ' * J

\t 'i.}.,7í liagy Ferti - IJ}í -'' -' ""r ri ;,:'
. . .  ' ' l  .  
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A to rlő'.ól. tePlT'ése
A kommunikációórák egyikén callai Zsófi n}egado1t néhány szót (mindi8' fontos, mindezidái8' együtt' kell' hiányzik' szeretettel' habár,

szabad, gyakor|atiiag), amelyek felhasználásál'a| foga|mazást kellett ími. Fgyik-másik szöveg kötódik az iskola éleléhez, kapjanak most

ezek nyilvárrosságot:
Az órűk

Az egyik mrJvészetórán a Carmina Buranát hal|gattuk, Elósz<jr a cseh filharmonikusok elóadásírban, majd Ray N,íanzarek fcidtligoz,ásában. Azután
beszélgettÜnk a középkori vágárrsokról, diákköltókról, majd megsziilettek az alábbi versek:

A sulimenza

Fontos, hogr azebéd jő iegYen az iskolában' Mirtdezidá-
jg ezt nem sikerült megoldani, habát néha előfordult,
hogy ehető volt a koszt. IrJőnként az is megesett' hogy a
konyhásnéni szeretettel és kedvességgcl adta oda a ka-
ját. Mi' diákok egyiitt fordultunk az iskolához a jobb
ebed érdekében, de qyakorlati|a8 nem történt vá|tozás,
Gyakran hiányzik a fűszer aZ ételekből' Nem szabai]
hagyni' hogy ez továbbra is ígv foly'jon. Ezen vá|toztatni
kell!

Molnár Csaba. Káosz -

A mi iskolánkban szabac| óralátogatás dívik. Talán ezért
varr aZ, hogy sokan hiányoznak az' őráW(:|,Igaz, fontos a
demokrácia, de csak bizonyos határokig. 64bg! én is ki-
használom ezt a lehctőségct, amennyire Iehet') Gyakorla-
tilag csak néhány olyan ernberről tudok az osztályban,
akik minden órán benn vannak.
Az őrák többsége csak akkor ér valamit, ha egyiitl dolgo-
zunk. Az is [sÜgs' hogy a tanár szeretetlel tanítson. Ezt
miqdezidáig csak néhárry tanárnál tapasztaitam. Pedig a
demokráciáh oz ez is kell. Ha ez' oké lenne, rnindig trejár.
nók órára.

Tiiriik Lívia - Káosz -

4",,
Az itt és a következő

két olclalon láttrató rajzok
OlejnyikAtt i la - MP -

(Móricz-páIyázatra beküldött)
muvcl

CARMINA
POLITECHNICA

A sulibarr egész évben
a sok diák ül a széken.
a tanár meg magyatáz,
de hiába hadonász'.
Szegény diák mit tegyen?
Hallgatja f igyelmesen.
Ha-ha, ha hallgatja?!
Ha-ha-ha-ha.

Folyik az óra javában,
beszéI a tanár magában'
A diákrrép levelez,
társas éiet - kell is ez!
Szegény tanár mit tegyen?
Hát ő hagyja, hadd legyen'
Ha-ha, ha hagyja?!
Ha-ha-ha-ha"

Elmúlikegynap,
elmúlikegyhét.
Közel avizsga,
megbukni nem sz-ép!
Ha-ha' ha hagyjál!
Ha-ha-ha-ha.

Elmúliksokhét,
elmíúikegyév.
lr{ost jön a bukta...
Na, mondd a leckét!
Ha-ha, ha tudnámI
Ha-ha-ha-ha.

Járai Dóra -W -
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Moltó:,,Semmi sem a démonok műve, nincsenek démonok. Mindenkinek van varázsereje, mindenk! elérheti
cé|Jait, ha tud gondoikodni, iud rlárni, tud [:öjtö|ni.,,

Hermann Hesse: Sziddhárta

ELINDUI V'A.LÁ'N{I

-s*---=:

- : ' '  -  e==-;;:: ' -- 
**

KAMASZKOR

Hányszor mondták nekik'
De nem hallgatták meg'
És ők EZÉRT romlottak roeg.
Minden felhívásra fittyet hányva,
Mentek bele a rragy világba;
Legyél jó' az élet nem háborír!

Próbáitak a lelkükre hatni,
DeBZvolt a nagy baki!
Másra kerrtek mindetí,
Mindent, beleórtve saiá t vétkeikeu
Legyél jó. az élet nem háború!

Ei<kor jöit a fordulat,
h{erí a gyereke}: nrost már nagyotlbak!
Feli}őttek! (.iondjaik a mélybe vesz-tek,
Ile a ielkirkbe* bcnn rekedt...
1-egyél jó! Lálod?l Á ;: í:ict rrcln híibcrú l

sötát felhő' sötétkek ég
lvíessze a viharban sötó,t lárrg ég
Körti lü1ik sokan .

Mind gonosz lelkek
S a feketcség rné|yérr
conosz ten'et szőnek.
Á]arcvan mind előtt
L . . ,
L.nJuKet clnyomJa
Hozzánő ielkükhöz
S titkukat bezárja.

Megcsillan a fény
A sötét felhők {,Lil ött
Attör rajtuk
S a viharon keresztiil
Eliízi a gonoszt'
Visszabú j ik az rcj it.kébe:
S nenl j öri eiő onlatt
Míg a Í'óiryessőgrrek
Niricscri v ige.

Elindulvalami
Gyarapszik, riövekszik

Majd a semmibe távozik.

Elindulvalami
Felleii a szépséget, a gyönvört

Szereiembe esik
Majc! a sernnribe távozik.

Elindulvalami
Bo1ciog iesz, aztán szomorú

Iv{ajd a semmibe távozik.

Elindul valami
Bíínbe esik' Gonosz lesz

Bocsána tot nenr érdemel
S a senmibe tár'ozik.

Elindulvalami
|víár nincs semmi új számára

Így a senrmibc távozik.

Vizi Kriszta .Zárt,osztál'y -

l<Ép

/

i lárrlnár András - ZarÍcsztáiy' Si rnon Bái i nÉ _,Zitr tr:sztá1,t



XX PoLlGRÁF

VEGE VAN?

Az agrad behidalt,
az egyctlcn kiút: a halál.
Iőéjszakát|
Csukd be a szemed,
lásd a jöwíd!
Milyen szépvagy ilyen fehéren!
Szemed kékje már csak
azem|ékezeternben él.
Sád píréssága kékre v.áltott,
lőtt sebedből fo|yík a vér.
Itt ülök.
ésnem tudok betelni veled.
Mit szólmajd anyád, ha meglát?
Isten legven veledl
Ne sírj!
Az életednek nem lehet vége!

Busovszky TÍmea - Zártosztály

,l LEPRA

Mikor érzed,
Hog;,.már mínrlen tagod rohad,
És a száclban a n1''ál porlad,
Akkor már tudod, hogy a végét járod'
Es magarlat a sírban látod.
Már nenr gonrlolsz, nem érzel,
Csak ezernyi sebből vórzel.
Már nem sajnál téged senki,
Minderriitt ezt ismétlik ,,menj ki!,'
Minderrki elkerül, mert utáinak.
Á]rjozata vagy a világnak.
Ugy érzcd, téged senki sem szerel'
Már csak a rtylgtatókat szeded'
Beléd se rúgnak, mcrt undororlnak,
Nyoma sincs a bizaiomnak.
Serrki sem sajnáI téged,
Egy biztos: végedI

Kovács Medve -Zártosztá1y -

Kováts Péter . Zártosr'tá|y -

Ezren jönrrek
Ezren mennek

Halnak a hangok
Mégis élnek a lelkek

Ezren mennek
Ezren jörrnek

Tépett hajú szörnvetegek
Tépett lelkij vének

Ezren mennek
Ezren jönnck

Aszalódott s atomtól
Fertőzött kis gének

Ezren mcntek
Ezren jöttek

De tires már a szétrohadó
Univerzltm lc:gu toisó sarka

EF-Ötd i G i l iszta - Zár tosztí|v

rÉso
Költői vénám kiapaclt már.

Sok volt mára'
Erő, hataloin, l 'amour, tucás -

Túl nagy az ára'

f .-\,-vj
-_..-. .  ---1.
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Í



PoLiGRÁF

a$ é

...bevágódtam a kapualjba, ós reflexszerÍierr odaugrciiam

a tegsötétebb sarokba, de balszerencsémre a nagy lendü-

lettől egy fémkukán buktam át' A kuka fedele óriási csö-

römpöléssel a fötdre zuhant. A lépéseket egyre közelebb-

rőt hallottam, és két másodperc rnúlva megláttam az em.

berek körvonalait. Csak a géppisztoly tüzének fénye vil-

lant a szemembe' aztán hirtelen minrlen elsötétült. Hasító
fájdalom, majd bágvarltság és valami furcsa meleg öntött
el. Többre nem emlékszem...
Mikorfelébredtem, de mégnem nyitottam ki a szememet,

valami furcsa sajgást éreztem a hasantban. Csak néhány
pil|anattal később fogtam fel egyá|talán' nri történhetett

velem. Az't éreztem. hcgy puha ágyban fekszem, de ncm

tudtam, hogy hol. K.inyitottarn a Szcmenr és láttam, hogy

egy ismeretlen szobába kcrültem. Föl akartam emclni a
fejemet, hogy körülnézzek, de nen sikerült, olyan é|esea
nyilalt valami belém.
Egyszer csak egy fej hajolt fölém. Egy l2 év körüli kisfiú
rrézett rám barna szenrével' Nem szólt semmit, csak elmo-
solyodott és elszaladt. Nemsokára visszajött, de már rrern

egyediil. Egy őszhajú, szakállas bácsi volt vele. Megszólí.
tott:

.Hogy érzed magad, fiam?
Válaszolni akartam, de nem jött kí hang a torkomon. Ezt
láwa a bácsi újra beszéIni kezdett:

- Inkább ne szólj még' csak alucl j !
Azon nyomban elnyomott az álom.
Gyermeknevetésre ébrecltern, a kőzérr.etem nrár jcbb

vo|t. Ülni is tudtam és egy kícsit mozogni. A kisfiú bejött
és tálcán éte|t hozott. Elkezrltem enni, közben beszétlbe
elegyedtem vele. Megtuctam, hcrgy Tomnak hívják' és
hogy nincsenek szülei. Néhány perccel kósőbb a bácsi is
megérkezett. Nem nagy bizalommal lézettrám, Elküldte
Tomot, majd mély, kissé recsegő hangján megszólalt:

- Nem tudom, miért, mi miatt sebesülté! mc3, és
hogy ki tette. Csak azt tudom, hogy ez nem hétköznapi
baleset' Szeretnénr, ha mirrél előbb rneggyógyulnál, és el.
hagynád a házunkat. Remélem, megérted.Itt gyerekek él.
nek, és nenr akarom, hogy bármit is mcgtucljanak rólad.
Szóhoz sem tudtam jutni. Míelőtt kiment a szobábó!' még
cnnyil mond(rtt:

. Ne hidd, hogy ennyire szívtelen vagyok. En

csak a gyerekekért teszem.
Napról napra jobban éreztem magam, fokozatosan tórt
vissza az erőm' Tom rendszeresen bejárthozzzám, nálam
töltötte ideje nagy részét. A beszó'lgetésck során megtud-
tarn' hogy ZO gye-rek lakik a házban' Mindcgyik áwa. A..t'
öreg írr pedig nagyon gazdag ernber, aki sok más társávai
egviitt neveli a g;verekeket.
A következő Írótem rnár lábra is trrcitam állni, igaz' csak
kisebb sétákra l'oit erőm. Á sebern szópcrr g;vóg1ult. Az
on'os, akit a bíicsi hívott, azt moncta, ne aggódjak'
teljesen rendbe fogck jönni.

Megisrnertem a többí gyereket is. Nagyoir kedvesek vol.
tak holzám mindannyian , jőlr éreztem ma8am kozöttiik.
Elmesélték, hogy az öreg urat Johnnak hívják' de a gyere-
kek csak nagypapinak szólítják. Egyszer-kétszer ő is be-
szédbe elegyedett velem, és a többi felnőttel is találkoz.
tam. Kiderült, bogy ők egy ún' rendet alkotnak. Az tarÍoz.
hat közéjük' aki szereti a gyerekeket, ós rrincs családja'
Napjaim elmondhatatlanui kellemesen teltek' Részt ve-
hettem a közös étkezésekerr, beszélgethettem a gyerekek-
kel, felnőttekkel egyaránt. Szinte el is felejtettem' hogy
kerültern icle és miért.
Az orvos nem .jött többet; azt mondta, nincs szükségem
további kezelésre.
Tom már szinte apján;rk tekintett. A szeretet, a ragaszko-
rlás idővel kölcsönössé vált. Most óreztem először életem-
bcn, hogy a normá|is életnek ís vannak vonzó pil lanatai.
Egyik rcggel meg akartam keresni Johnt. Benéztem min.
den szobába, hátha va|ahol nreglelem. Az egyik hel-yiség.
ben észrevettern egy páncélszekrényt. Bementem, és az
egyik jól beváit triil*ömrnci kín1'itottam. Ekkor iépett be
John. Rosszallóan nézctt rám. Nem akartam mentegetőz-
ni, tisztában voltarn vele. hogy az csak ront a helyzete.
men' John törte mcg a cscndet:

_ Frcrl, ugye nem kell rosszat gondolnom ró|ad?
Elhiszem neked' hogy r'életlerr az egész', de most már az
lenne a legjobb mcgolrlás mindenkirrek, rnég Tomnak is,

ha elhag,vnál minket.
. Vettem a lapot - r''álaszoltarn, és kimentem a

szobából.
Este, vacsora utárr újra összefutottunk Johnnal, ós a
pénzrő| kezdtünk el beszólgetni' Igen közlékeny volt: el-
mesélte, hogy a páncélbarr őrzik a ren.d fenntartására

befolyó pénzt' Hajdanán ő hozta |étre az- alapítványt a

saját vagyonából, mely mostanra teljesen leapadt. Néha

van eg.v-kót adakozíl, de nag"v*on kevés" Í{a két hónapon

belül nem szereanek valaholrnan pénzt, az ál|am az összes
gyereket elveszi tőlük, és |eloszlatja a rendet.
Nagyon elszomorodtarn, rrrert ludtanr, hogy nern segíthe-
tek nekik. Hacsak.".
Eszembe jutott valami, arnit míndenképpen meg akartam
valósítani. Megvártam, nríg mindenki n;'rrgovóra tér, és

1 1 óra körül kilopóztanr a házilól. Ekkor láttam először'

hogy hol is éltem heteket. A Cat és a Flowers street sarkárt

ál]Í a háZ. Mögötte egy park teríiit el.
20 percrryi gyaloglás után clórtem a kocsimat. Beiiltem'

beindítottam a motoft' ós esikorogva kikanyarodtanr a
főútra' Vezetés kijzberr a rendetr járt az' eszem. Hihetet-

|errnek túnÍ, hogy éirrek olyair errrberek, akík ekkona áldo-

zatra képesek, milt Jolirrók. A;:on is cstldáikoztam, irogv

rniórt nirrcsenek áliiiridó iílrnrlgatílik" Legaiább az állam

scgíihi:tnc, ahelyctt lrogy' fe!oszlaija a rnűkörJéstjkei.
Johrríól tudorrr' }rogy szerepelnek a rr'viivárrtartásban'
niógsem t.igyclt iöi rájuk senki. Ez nag},{}íl bosszattto"rt.
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Szerettenr volna oiyan ienni, mínt ők, de tucitanr, ez sohtt

ncrt sikerillhet. Edrtig jutottam a meditálástlan, mikor

Lrefordultam a temető teriiletére. Kiszálltam a kocsibói'

magamhoz Yettem a pisztol-yomaí a kesztyűtartóból és

egy ásót a csomagtartóbói' Elindultarn. Elértern Hadvig

Ctark sírjáig, ás rnegkerestem a legközelebtri bokrot, majd

elkezdtem mellette ásui. Egy belső hang azt súgta, ítt kell

keresnem" Ástarrr, ástam, de nern ért keményet az ásó.

Egyszer csak lépéseket hallcttarn. Elbújtam a bokor mögi

és eiőkaptam a pisztolyomat. Hangosart vert a szívem,

mert éreztem, hogy más is tud a rejtekhelyemről" A lépé-

sek egyre közetedtck, már-már búvóhci,""cmhcz órtek' mi-

kor egy prrffanást hallottam. Kiné;ltem a bokor nögül' és

láttam, hogy - szerencsére - csak egy részeg ficLó bukdá-

cscl a közvetlen közelenrben, aki alkalmas hálóhelyet ke.

res nnagának. Nem vett ész're, így foi-vtattam a nrunkát.

Kis ídő múlva éreztern valamit. Rézze| ástam tovább' ka-

partam a földet, amíg el nem értem az aktatáskámat. Ki_

húztam a fölclből' és rohantam vele vissza az autóhoz.

Másnap én voltam az eiső, aki fölkelt. Összecsoinagoltanr

és írtarn Tomnak egy hosszú levelet, rnclyi;en nregígértcm

neki, hogy visszajövök érte egyszcr. Fölka1ltarn a pakko-

mat, és kilóptem a kapun.
Joirn kiáltcri t utánam.

-Yárjál' Fredi Szeretném ncked rnegkösziinrri. A

gyerekek ittléted alatt nagyon bolcogck voltak. Renrálem,

ha azügyeid rcndeződnek' visszatért hozzánk'
-Én köszönijrÍi, ffiert megmenteílcc! az életemet,

és ígérem, visszajlivök még.
Kiléptern az ajtórt. Mikor visszanéztem, Jo}rn tnég rám

mosolygott. tsevágóc1tam a kocsii-ra és clhajiot{arn.

Tcltek a napok, hetek, lrórlapok, nt:rn mentem viss;r-a a- Cal

streeti házba "Lez'áriit egy íigyem, elkezr!őriött egy rnásik.

Sokat gon<ioltam Tomra' Johnra és a többickre" Ejjel do1-

goztam, nappal aludtam vagy tévé;:t':m" Egyik délelőtt vé-

letlenül meghallottam a híreket:
,,..'John Rusty, a néhai milliornos egy ismeretlen ember
jóvoltából án.áinak egy kóterrieletes lrázat építtet' amely-

berr helyet kínál más apátlan-anyáilan gyermekeknek és a

rendjóhcz csatlakozni kívánó felnőttekrrek is. Most pedig

hallgassuk John RuÍiíyt:
Fred, Hozzád szótrok, remélem hallod. Te vagy.a

lcgkccivescbb és icgjószír'r-íbL; ember, akit valaha is ismer-

tem. Nern tÜdilsr, hog.y kösziin.iem meg neked tettedet.

Arra kériek, gyere el irozzánk. Várunk!

És most halljuk a kii lf ötd híreit...,,
Teljesen iebénultam Jchrr szavaitól. Mikor össze trrdtam

szcdni maga.m, feipattantam ós 20 perccel később már

John ház-ánál voltam. Befiltottarn a kapun, fö| a lépcsőti.
Tom látott meg először' Visíiva a nyakanrba ugrott. hatai.

nras puszit nyomtan} a honrlokára ós magamhoz öleltem'
Addigra rrrár a többi gyerek is odafutott hozzÍnk, körbe-
veltek minket' A g"vercksereg fölritt átnézr,e észreveílem

Johnt. odaléptenr hozzá' és amúgv fórfiasan megöleltem,
- Hontian szedtcd czl a rengetcg pónzt? - kérdcz-

te.
_ Nern iényeges, csak az a íontos, hogy itt van -

válaszoltan.
'Soha többé nern hag'y.tant cl
velük...

a rcndet. Boldog voltant

Sol.lrrrosy Réka . FH -

Nyi t rayBál i ru i  .MF.
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Earátairn szervezésében volt szerencsém iátni eztazetés
<larabot, ós meg kell, hogy rnondjam, nekem nagyon tet-
szett.
A darabot két alrgolszakos diák írta: Fhilip István és Bá-
rány Ferenc' A mű az arrgol vámpírhistoriákat parodízá|-
ja magyaros vagy inkább pesties humorral fűszerezve ós
rímekbe szedve. A iíarab iartairna röviden annyi, hogy
egy öreg gróf fiatal íelesóge a vidóki magányba beleunva
vámpírtörtóneteket kezd el olvasni. Az agg férj ezt elme-
séli egyik |őúri barátjának, aki ajánl égy álvámpír iparost'
dc közbcrr maga is feni a fcgát a ncnresi barát elhidegül1
nejére. A történetet bonyolítja, hogy időközben az álvánr-
pírok közöít felbukkan egy igazi is" és a tlíszes társaságot
megszabadítja,,humán mivoltátó1,'.
Akit érdekel a darab, az a Pincc Színházban @udapest,
Török Pál utca 3' - a Kálvin térnél) nézheti meg. Sajnos
decemberben már nem játsszák; a lcgközelcbbi előadás
január 8-án lesz, este 7.kor.
Figyelem! A jegyet jó etőre
szokott fogyni.

vedcl meg, mert gyorsan el

Nagy Ákos -Zártosztá|y -

Mottó: Mindenki ad és vesz, ilyen az élct..'
Mlndenki azt adja, amije van. Á harcos az
erejét' a kereskedó az áruját, a tanító a
tudornányát' a parászl a fizst, a halász a haiat'

Hermann Hesse

Sziddhárta barátjával, Gor,indával
útnak indul - feladr,a a biztos, rryu-
godt életet -, hogy meglelje az egyéni
lét titkát, az Érr iényegét. A sarna-
nákhoz csatlakoznak. azokhoz a
nincstelen zarándokokhoz, akiknek
élete meditációval, különféle testi ós
szellemi gyakorlatokkal' böjtökkel'
koldulással, várakozással telik. A kót
ifjú megtanulja az aszkétákkal
töltö.t három év alatt, hogyan
válhatnak szinte teljesen függetlenné
a testi igényektől' hogyan lehctnek
érzéketienek azébség, a szornjírság, a
lrideg, a szenvedés iránt. De ez a
három esztendő Sem adja meg
Szíddhártának a nregnyugvást' a
boldogságot: t.ol,ábtrra sem tudja
megragadni, megérteni ^z lgazi
Hajtóerőt.
Ván<lorlásuk kővet'kező á]lomása:
Gótamával, a fenséges Brrcdlrával

HI}TDU REGE

való taiálkozás. Govindát megérinti a
Szentéletű tanítása, és csatlakozik a
tan ítványokhoz, Sziddhárta azonban
,,csak,, annyit tanul Buddhától" hogy
az őt gyötrő kérdésre a válasz ki-
n:ondhatatlan. A bölcseletek' áldo-
zatck csupán közelebb viszrrek az
Éntrcz,de mcg nem fejtik a Nagy Ta-
1'9nyt.
Igy hát Sziddhárta folytatja útját.
Már tud közömbös lenni a külvilág-
gal szemtlen, most megtanul 8yö.
nyörködni a természetadta szépsé-
gekben, az emberi testben, a szerc-
lemben. '{nnyira jól sikerül a földi
örömcik óivczete, hog.v Sziddhárta
lassacskán ellustul, a korábban' ke.
mény akaraterővel megszerzett i]üR-
getlenség és közöny a test és a hitta.
]om irárrt fokozatosan elcnyószik,
óletc meghatátaző része|esz' a szere-
leÍ,t asslon-v, a kinyelnies otthoÍ}, a
iir;onr ótel, a hazárdjátók. Elveszti
lriggar1tságát, türelmét, és egyt-e
szenve'Jólyeseb'ocn vcti bele rnagát a
gyön1'örök, élvezetck hajsz'o|ásál;a.

Árrr a megvilágosociást ez az é|etfor-
ma sem hozza neg. Sziddhárta csö-
mört érerve meneküi el birtokáról -

elhagwa mindent, mi ol;r' kedvesuek
és fontosnak tűnt neki. A kiégettség
már_rnár a halálba kergeti, ám az el-
tííntnek vólt, gyöngc bclső trrang újra
megszólal. és új ösvényre vezei'i,.,

Az élet értelnrét kutató. sokat ta.
pasztalt Sziddhárta élettörtánete
mirrrJenkinek szól, aki olykor-olykor
elégedetlen magával" akit időnként
elkeserít a hiábavalóság érzése, aki
nern mindig ta|álja helyét. A hajdani
brahmírnfi nyugtalansága, célkcresé-
se nen| idegen a mai, ''európai', em-
bertől. A ,,vénséges vén Sziddhárta
egy szemólybcn testesíti meg minrl-
azt az' érté.ket" amivel a keleti bölcse.
let és a keresztóny tanítás rnegaján.
r1ékozta a:: ernbcriséget'',

i{errnano Hessc: S::iddhárta
E urópa Kön}'v kiaqő, i9'12

JaJ
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A magyar ér|e|mező kéziszótárban ez áll:',Az aJán-
dék ryalakinek lngyen, kü|onbges szeretetből ésÍi-
gyelembőladott dolog.
Ez a megha|ározás |gencsak tömör, de ta|á|ó' A lehe-
tő |egobjektívabban definiálja az. ajándék : mint
olyan - jelenlését. A téma (rnármint az ajándék, aján-
dékozás!) eíéggá aktuális a napokban, hiqzen a hó-
nap elején volt mikulás, most nemsokára pedig itt a
karácsony. sajnos é|etulnknek eme morÍ.lentuma 

.

egy megszokott cse|ekvéssé'vált: decer'nber 24-e
eiőtt néMny nappal (néhány hette|) k&ulnézünk a
városban, pénztárcánkhoz mérten. rnegpróbáljuk a
legdrágább árut megvásáro|ni. Ha vége aháromna-
pos ünnepnek, a háziasszonyok fe|láegeznek, és
nekilátunk etfogyasztani a csa|ádon maradt. bejgti
(diós és nnákos}, puding és egyéb édességek t1égye.
it.
Ez a gépies cse|ekvéssor már az ldegeimre megy.
No nem a karácsc'ny , és az egyéb irnnepek aiándé-
ka az' amlvel bal van, hanem hogy nagyon kevés
olyan ember akad, akivalóban széretettel adná Az
AJÁNDEKOr . Ez a-va|óban szeretettel.' könnyen f él-.reérthető- 

Úgy gondoltam, hogy aki va|óban elgon-

rnindenki

ryándékczá>
do|koz|k a szeretet eme !'negnyiivánulásán, olyan
ember nagyon kevés van, és á|ta|ában nem törő.
dünk azza|, hogy az a bizonyos..drága ajándék,.va-
lóban a szívnek is o|y drága |egyen - mind aza!ándé-
kozó, mind pedig a megajánrJékozott szempontjá-
ból. Persze tiszte|et a kivéte|nek!
Az iskolaiajándékozás, akármennyiié is szidjuk, po.
zi.tív e||enpélda a .hétköznapi Ünnepek szÜrkeségé-
ben'. Eza|att azt a formát értem, amikor va|ami ka-
lapbol kihúzzuk egy osztálytársunk nevét, és neki
kelreskedünk valamivei., |tt ugyanis (legtöbbször)
ném s2oktuk az általunk húzott papírfecnire írt név-
hez tqrtozó egyénnek szeretetünkei ajándékkal ki-
íéjezni. Fzért van |ehetőség aÍantázia, talá|ékony-
ság g2.5'.iá-ra.éngedésére, a krealivitás megnyil-
vánulására'
A'moslanikal.áesonyra így hát mindenkinek azt kí-
vánom:Szabaduljunk rneg az ajándékozás megszo-
kott terhétő|, ne érezzuk azt nyűgnek, megszokott,
1mihdennapi' teendőnek.

Marei - ügyosztáiy -
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