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POLIGRAF

osak a szépre emlékezem.oo
Avag$: vísgatekíntés az e!ú Téli Miívészetí Ta|á|kozbra

Múvészeü seregszemle volt a

sulibm. A szó legFa,orosabb
érteinében, hiszen szÍnte ninden
művészeti ííg képviseltelte rnagÁt u'
elsó Téli Múvészetí Ta!ítkgón.
Egy hónap tfu|aüíból tekintek víssza
a }rnurír 2t-én déluüín történtelcre,
a teljessfu igénye nélkíilszig<lnian
lcronolódai srrrrendben.

Néhány perces késéssel kezcte
licncertjét ;re A}s CLAaSICÁ Kamara
zen ekar" KjiÚ r: óen játszof.ák !-i'' alcti
nruz,sikáiát, kózbe n azcrn sajnáikqzltatn,
hcr.'' elsó míis<ri.szárrrnak kertéh rr:a
irikat -kés.Jbb rrráslrol játszottak. . his.;:'cn
ei'.lrr'r rriég elég ke'"'esen r'oltak a.
kozÓr:ség stxaiban Áki]t viszonl
}ralJották a Kanrarazenekar játékát, azok
megérrlemelt vastapssal jutalmaz'trík a
fiata]os, ugyanakkor színvonalas
elóarlást.
Az' Ars Classica fellépése után Drozdik
Lvuz^q (Master of Ceremony)
megnyitotta aTMT:t' azon belül is a
kiállításokat. Itt kell szót ejtenem arról a
törtekvésünkről, hory aTMT mentes
leryen minc{errféle protokoláris
megnyilvántrlástóL Nem Horn Gábor
monr{ta a megrryitót, nem jólfésült
antalimrés bemondót kerestiink.
Visszatérve a kiállításokra Iáthattuk a
Városmajori Gimnrízium diákjainak
fotóit, a Berzserryi Gimniíziumból
fényképeket és festmérryeket hoáak, a
Baár.Madasból szintén fotósok mutat.
kq4tak 6e. Politechnikusok Gu}rís
IVÍ'SE festméq1eit, sziivő faloltíció
.isziivódményeií', Kőfuag1ó fukulüíció

,szobrait állítottík kL Erdekes volt össze
hasorúítani kiilönbózó iskolák alkoto
csoportjainak munkáit Jói látható volt a
minóségi és ||meglátrísbe1i|| kiilónbség
Iátlmtfu nk remekiil kidolgozott negatív
fotót pozitív szemeteskosárról' kevésbé
iíl kirlolgozett, ám mégis eiragadó
néryszínú aicot MSE festmérryei egr
kicsit megbújpk a sarokban, de akik
rátaláltak, nenn bántrík a |tfzíradságos| |

kereséséL Szövóink és faragóink
a

"''*'

munkáit nézegetve nem g1ffiem
csodiílkozni diákjaink sokoldalúságín
Fantasztikus éfunérry volt látni Szmiire
dombormúvéJ. Pocok márvríqvból
faragott aktját (mekkora munka
lehetett!) és Merci Fészek c. szobrát.
A kiállíüísok megryitása után Bucsai
Arrdnís gitározott. Ha jól emlékszem,
két számot játszott, volt némi hiba is, de
semmiképpen sem kizárólag profi
elóarlást vártrrnk a TMT:n fellépóktóL Jó
r'olt hallani a ''botlat1ozris.| pengetésl
Bucsit a Sprölest egr.tittes fellcpése
kr!r''ette. Dudás lrvetttér ól sokatr iur1ják,
}r<rgu* a lrr;'rga rnrrrljan szintetbát<-rr
r;ii.t:or:, ele ho$' a gitár.r;-áshc,rs ée iv
énekiéshez is e '.t, lu: rij vrrlt. Lega|airbls
szántrrmre- 1b eg1riittese nreg kiÍcrrat-
ian. voitak eicsúszó ritmusok, akkordok'
rle liézhe,|ó s mi több. }lailgatható voll a
m'isoruk.
Kb. fél hatkor r'ette kezdeté-t a video
fe sáiváL o sszesen twe nbat film érkezett
a pá|y áaatr a- l,egmerészebb álntaimban
sem frrrdult eló ekkora szám. Azt gondol
tam, hory jó, ha öt-hat film lesz. }víinrl a
tizenhat film megüti az országas amatór
filrrrezés színvonaiát. Sót! Mindezeket
nemcsak én rrronrltam. lranem a zsüri is.
Nem véletlen Kepes Ándnís és
Horvríth Gyö4y tlöntése: 12 filrn
végzett a harmadik helyen Másodikként
két filrnet en.reltek kL az Elnyomott

ryú.ág Alkotóműhely orület c.
munkáját és a BBB Team The Doors IL
c. filrnjéL Az elsó he}yet is két film
kapta megos:ávu az oGAProducfions:
HaLál unalmas, Fíiredi l(risztiín:
Emberek/Félarc c. alkoüísa@letmúd{).
A közönség szerint FíiÍedi lfti'utüín
Emberek c- filmje volt a legjobb.
A filmekról kiilörrkiilön nern szeretnék
írni, de ha mégis rászánnám magam,
bizorryosan megtelne vele akár ery
egész Poligriíf is.
A Városmajori Gimni2iumból nemcsak
fotósok jöttek a TMT-re, hanem a méltrin
híres Ángelica Kórus is fellépetl Ahat
lárry Bartók műveket adott eló egészen
kápriízatosarr.

Aprogramban szerepelt még a
Városmajori Gimnrízium tancelóarlása is,
de időpont eryezte,tési problémák miatt
nem tudtak fellépni nálunk" Sajnáijuk.
Tovríbbá nem láthathrk a beígért
Wágvége Társaság színpadi elóarlását
sem' meft képtelenek voltak ery
irlópontban egrszeí.re legalább iiten
iisszejönni a társulati ülésen-
A}Irrmíe Cre'w rap egrüttes Akttcs
mestet vezetésével ír'elitőt ar{otf ir fe krlc
zene fehéi: elóadásmócljábói. (Jrrrlri i.Fi
tren: szereti a rePPet!)
h*ehfilm, faku|tíció l'izsgacio r.i --. -.r

attí;j \'oit jó, hogy ncm voir jri. }ii-zrltll-..ra
tr íe.liiészjile st.e kerÉs iet{r állt
r-enríeiiiezésre' Az serrr bi;l.ts. i.r(,..\ .r
rlarab'uálas;tís a legszerencsesr ii il i'oit.
r{r: csoclaszámba mcrt, ahogvan ij.r.rogh
?-nli, Ktr á*1 Agi, {ivrr gru, Il ilk c, i. C. I s i r.; iil
es a. többiek becstilettel nlegtarrlilill..
szerepíiket, és a iegfontosabb: lrrerte.k
kiá|.lni a legnaglobb kritikus. a ko,l.lnség
elé. Tibcrrnak rengeteg munkáia ichetett
a csapattal-
Számtalan, a TMT:hez kapcsolerio
eseménysor ozat konj7 a tant e rnt e k
otthonosabbá tételére kiírt pah.azatr"lt
emelném ki: elsó helyezést és u. tr::,e\
járo 10.000 Ft-ot a 7ÁrtasnáN r'cltcne á1.
Azsüri az ó ternrülrben látta lcgin|lább
az átgonrloltságot, a kiütelezes
egvsegét. A t.'bbi asrráfu sze rlett.verle|t.,
nélrol idegesító, irlegbeteg mrt nkár.al
'|kápriíáatott'| el, vag1 egráltalán nent
pá$az'otLKár.
Az est végén a Free Way Street blrres
esriittes adott konceftet. Bona \{árk
csapata régebben is játszott már a
suliban Remélem, a késóbbiekben is
fognak még szerepelni a Poiiteclrnilr'rnr
szlrrpadán Amit és ahogl csinálnak' az
nem hag1kivetnivalót maga után.
Szuperek voltak aznap este is.
Nos, igen riividen ír1am meg az elso Téli
Mrivészeti Találkozo krónikáját. A
szervezők nevében bátran áii íthat om:
pontosan ilyennek találtuk ki, nlint
ahoryan sikeríi]t, és pontosan nrdjuk,
hory jövóre is i}-ven jó lesz!

Csoncsi
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Köszönetnyilvánítas
ATMT Bronz fokozahí tárrrogatója a

RANCORNnT.
voll E címet aTMT

reklámkampríuy rínak me gszervez ésért,
valamint a kiilönddak felajárrlásríért és

elkészítéséért kaptrtk. Köszöqiiik!

A Sualx osztÁly alább felsorolt tagjai
jelentós szerepet vríllaltak a

lebonyolítrísbaru

Moryorósi Kriszta
B.Nagr Vera, Kerüló Tirnea,

Járfiís Kati, Jánosi Petra"
Szabó Dóra' Stn.rpka Gabi.
Polonyi Andi, Kovács }iati'

Nor.áki Csiiia, Feher Tamas,
Vas Zoli' Kovács Baliízs,

Tót}r Csaba, Baktls Crcrgó,
Papp V-iirí''or, Spoilár lÁsz1'.s,
Jaskó Ecit. Bacsó Barbi'

l'iap B. Krisztián

Továbbá köszönjiik még a segítók
munkáját

Meskó Esáer
Gergely Kata

Szantlrik Áeus Mágus

Pancsovai Petra és Réka
K:ána7'suzsa

Schindler Réka
Papdi Barbi

Balogh Eszter
Drozdik Z-suzsa
Akucs Attila

Küliin kiiszönet Juditnak és fibornak
a kiállí&ísok megrendez éséérL

Végül, de semmiképpen seín utolsó
sorban köszönet illeti

Nag,'Át."o*
Németh .Gili'sáa. Attila

Fiiredi l{riszdán
és

Prálos Györgi'
fáradságos munkájáL

tliqgIotEkintés o
))''- .ffi',,'gfl

re
Most, hogy már tÖbb, m|nt egy hónap telt el a TillT óta, azt
mondhatjuk sám||nkon vagy karosszékünkÖn hátradű|-
ve:Jó bu||vo|t.

Jó vo|t, mert az a benyomásunk az eseményről,hogy tor-
téntva|ami'
Jó volt, merl a,' mÚvészet,,mint Íoga|om és mint gyakor|at
még mindig képes vonzani egyeseket.
Jó vo|t, mert megje|ent néhány ií jú titán,akirő| korábban
nern |ehetett tudni, hogy ifjú titán.
Jó vo|t, mert a nagy eseménysorban létjogosu|tságot
rryertaminiség.
Jc vo|t, rnert sok igazi és konoty zene iö|tÖtte be az
fu25-Östernret.
Jó vo|t, meri hai|gatag fakultációk ikőfai,agás, szijvcjdrné
nyek) hangos sikert a!'attak.
..!ó voit, mert a proJektor ne rn Úres képet vetített'
Jó vo!t, mort a színházlperíormance-hoz vo|tak szerep-
lők-
Jó volt, mert Jöttek kútsősik,akik ,,nem középiskolás fo_
kon.,.".
Jó volt, mert a TMT szorvezői maguk mogott érezhették a
Po|itechnikum morá|is támogatását, s egyes tanárok és
diákok kétkezi segítségét.
Jó vo|t, mer| a kozonség jó volt.
Jó volt, mert Csoncs|nak szép á ajgumija van.

Jóvolt, de...
Detisztelt Hölgyeim és Uraim|
Nehogy azt h|ggye bármely|künk is, hogy most már eljott a
sám|ikon Vagy a Ío|etekben tÖrténő e|égedett hátradűlé_
sek, Összegzések, memoárírások |dőszaka' Sajnos még
nem készÜltek ela babérkoszorúk s a márványmellszob'
rok, melyek |sko|apolgáralnk Örök dicsőségét hírdetik az
utókor számára. Add|g |s, amíg szorgos kezek leszürete-
lik i||etve megÍormázzák eme rel|kviákat,JójJenek azoka
munkás, szürke hétköznapok, am|kor lehet kÜszkÖdníaz
anyagga|, k|abáln|, hogy ne gyere be, fe|véte|van!, össze-
ragasztan| a kettétört márvány|apot, nem fö|kapcsolni a
v|||anyt nagyítás közben, egyszóva| ',klvágni a magas C-t,
ha arra sor kerül, azaz|egyenm|t k|á||ítani, bemutatni. el-
játszan|, levetíten| a l|. TMT-n, 1 995-ben.

Pá|osGytirgy
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KÉT T,}tT KozoTT
Örutóéx, xix táthatták'

Kik nem vo|tak, bánhatjákI
(Na mirdogy, ha már leírtam,..)

A rövidtörténet:
lskolánknak VAN v|deó_köre' írtak is ki pályázatot, hogy
|egyenek fi|rnek. Lassan, de fo|yamatosan érkeztek' a pá_

Iyaművek... Va|amit ke||eit ve|Ük kezdeni.
Fővideósaink (Csoncsi és Pálos Gyuri, hátha va|aki nem
tudja..') úgy gondolták. szerencsére -, hogy ha már ennyit
dolgoztak az a|kotók, akkor ők is magukra váiialnak né
mi|őcsót'
Segítséget kértek és kapta}< 1N' Ákosti|, F. Krisztiántó|, N. A. GiIisztátó|' '). Legyen egy jó esténk

gondo|lák, tették már így együtt -' és lett. Tizenhai filrn így qondo|kodtak - kicsil sok, ember

nincs' akivégignézi' l..|át |egyen ez több, |egyen ez más, mint puszta mozi! . és rnás is |ett

Mcndták: ,,E|ső Té|i Művészeti Találkczó.. Kicslt beképze|t elnevez,ásnek tűrri, de igazsagta|an

Voitarn' Az ieit. Mrjr,,észeii talá|kozi. Leve|ek. te|eÍonok Íaxox kozópisko|ak.rrak, TV'rrek, radi..l-

nai<.. Kértcjk, hczzanak kópeket, e!óadasck.at, :enekarokat, korusokat ál a ',,égán rnii-rdt;n

!eit.. . ta|á|kozó, rnert tobb iskciábirIjöttek. műveszeii' rnert iqazi, Í]lagás sz.ínvl.:nalú [}íodukci.li.
l.l i.! álli Tssze a program' té|i, rnerl 1anvár 2i.e;l vo|t ez a fe|edhetctlen re nrlez\'en.y' , é;* eiso.

mert i|ycn r.rég rrer,r vcril...
Hiszem, hogy lesz- máscdik is. Nem igaz, amit a közonyrő| mondani szot<ás itl a

Po|itechnikurnbarr Kúiönben is, ilyet csak a közonyos ernberek terjesztenek' De ez nem o|yan

nagy baj. Legrosszabb esetben ok majd a '.lv1áscrdikra.. sem jÓnnek e|, ahogy idén...

(Akiket érdekeIt' mitörténik itt, Ínegtudhatták még a rádióbólés a televízióL.ól'

Akik ezt sem |átták-haIlották, nrég mindig nem késtek le semrnirő|: Csoncsiarclrivá|..)

Jó érzés volt ott lonni, és most jó visszagondo|ni. Köszonom az érzést!
Tibor

SIRAM B. L.-NEK
' 'TERMÉSZETBSEN NYERTETEK!''

( )lrnn lt-rmászclcs' lt lrqv nrt rréhárrwll Vi] lalr| lt alktltunk.
val,amil c"sirrálnr kell. mi ]íóhánrnrr bízton olt vagyunk. M.

t-á válL. ltc.qt' ltn( )lrnn lt-rmászclcs' lt lrqv nrt rréhárrwll Vi]lalrIlt alktltunk. Mc*sz..lkt-.ltta r'.rIl. lt.-..qr l.t;
val,amil csirrá|nr kell, ml )íóhánrnrr bízton olt vagwnk. Mincltg.l'Párrk r"sak "Sznlllltának.nrcrt, rnár: risv mepszókták' lt.'qv "mi nclrarr\án azián tsilrál|uk
Csak epv dolc'ot,Íéleileriók cl az.tlk. akrkfiek olvan nteP*"zt.'kott, ll'.Ay l|ll IlCIli|ll\".lll
iis}ü'ik.ual?uru1.. ncTrh-,iriég'ti;vorurr. 

.'lr..Áv 
lóp'alatjb mi.%okakkaI cllcYtri| lrt.n r'alant

ólil"i'i, 
-.l"{ 

iiwiluYik. áS 
(.y 

rr5nr cisak i"skolába iárurlk.

val,amit csurálni kell' mr )íéhánr,nn

Csak epy dolco|-Íeletlertók c| az,tlk, akr}
Lcszü r r k"valanul,. n c lr a, nre3\.t\.szon t ti, l tt.ty
pluozl 16 riyuttuYík, C"c

kolt .  l r . .xy rnl  rrc l r;utt".rtr
rkkal cl lcYlri l lrt.n valanrr

iskolába iárurlk.;fi'ii 
^ '"'.ö" .'.';i*i;LúB?''",,..'..,'&.',.' 

ile-ni..'-" 
'.oo["....'. 

iiti.,Íit.ia., raiuiiI
Kérlek. kcclve^s olr'aú\' lla már lIenl lö c.sittál.sz tllynrr látván}'t16 d|[gl-a.Srlkat, íttttti ttt
héhánvan. lcáilaljn lid vasd hozi'ánk- óíclrr aluli ,mep.teqyzése.idel. McrL nkarrnilverl.hánvan. icÁára-tjulic vasd hoziárrk .iíi.'rr aIuli írcp.teAyz&eitle| Vqrt aka,rmrlv.'rr

rcsa,' nri rs..inirrdnyáiarr ehíberek vaqvurrk' g"5 111oyr..rtl"rö,sz.szul csÍk nekütrk. ha írctrt
.oúnk máÁt a7. Ödzellen murrkár|( rrlátr, nrrh1 eAy rooszrIrdulat,ú mon..lat..L

ncnanyan. lcP.alaDD ilc vago llc
|urcsa,, nri ts'.initrdnyáiarr ehíbere
kaounk má"st a7' Öfizellen murúrrkárY 

- 
ittárr.- nrrh1, eRy rooozrrrdu1at,ú mondat,tll.

1ünk nreg, qem érclemeTf kr.sebl-'sé6r erzesL, ha már
dren vasVirnk

lurc6a' nti ts..mtttdnyalalt embereK V&qWllK' ccs napJt)tl Í'oó
kaounk mást a7. Öfrzellen murrkáriÍ. rrLátr, nrrh1' eAy
Ezért kérlek. ne nove"S"sz bennünk fileq nem érdemeT[ k

tapt M, onzeu(
eK' ,Íl9 no\'p{Scs?

amú6v is rni rréhánpn krsebb.sé6ben va1$rnk.

cpy a rréltáItv ."sc|eh,.i kozirI|) (}i€y Akrl.S]
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a
Felhívás

Po||techn|kum minden osztá|yához! !
a

ffi
a Po|i-SzÜ|i.Napi programsorozat keretében
osztátyok közötti szíN HM| FEszTlvÁlr

rendez.
l.ia kedvet érzel egv színpadi produkció létrehozásáhc.z,

beszéld rá osztáiyfőnökeicet és osztálytársaidat!

Tou'ábbi részietek a

következó számaiban.

ÉpÍrÉ szET| KRlTl KAl pÁlyÁztT 1994
A magyar épitőművészet szerkesztősége - a Fóvárosi Önkormárryzat támogatásáva| - k'itikai 5Étyázatot ír ki.
A Pá|yázaton bárki indulhat még nem publiká|t' maximum 10 gépclt oldal (2ó sor/55 leútés) terjedelmÜ kézirattal. Közelmúttban

épü|t házak vagy épületegyüttes€lg eset|eg szoÍo9an az épí|észct körébe tartoró más je|enségck bírá|aüít várjuk a pátyázóktól. A
névaláírÉsos pátyamunkák bckúldési határidejc: Í994. március 3í. Cím: nÉ:IYaf építőmúveszct szerkcsztőség 13ó4 Brrdapcst' Pí.
19ó .

A pÉlyaművekGt sz.kértó zsűri bírálja e|, és döntésénck crcdnrényá a naplsajtóban nyilvánossiigra horza. Valamennyi díiazott
ílás mcg|e|enik a ,nagyil éPíómrlvaszet folyóiratban (es a lcgiobb írárckat íc|aiántjuk köz|érrc más, nag1rcbb pÉ|dányszámú és
lzé|cs€bb közön:égct cé|zó kiadványok sámára is).

A mfrészá| kritika míiíaián belül az építészcti kritika mintha ncm is |étcznc, gz|ntc csak apró íel|ángoIásailó| lchct bcszélni.
Ahelyett, hogy e lche|ctlen hctyzct okait próbá|nánk boncolgatni, inkább c szerény vcrsenrrycl tcszünk kÍsér|ctct a közke|etű épí-
tészcti kritika Íe|é|esztés&e. A^" í gzerkcsrtőség.



POLIGRAF

2 2

SÍTABORI EGrPERCESnK

Szuper.!Jövőre is találkonrnk! (Tóth Csaba)

Én még nem voltam sítáborban, de ez a tábor a ha|-
|ottak á|apján sokka|jobban sikerült, mint az előző-
ek. Nekem nagyon tetszott!!! (Fischl Akos)
Kevésíiáborban éreztem i lyen jó l  magam! (Pápay Bá1int,

eyrrl a I.:

Bór a szólttisunk színvonala messze alulmúlta az eddi'

gieket, de ezt mind ,,feledtük,,, mikor az egészséges f ti.

radsóg vett rajtunk erőt, és kialudhattuk magunkat a

tel jesen mindegy, hogy milyen ógyban. N ag1lon tetSzett,

örülök, hogy elmentem. Köszönök szépen mindenkinek

nindent! (Símanó)
,lzerett.em it.t lennil {C"sorrrisi)
Óröm voÍt egyutt tenni, még a iégkockás Zuhany
el|enére ist (Halu - a|ias y21,g Qirarde|li)
Jóvolt. (NagySzilvia)
Van . e  j o } : L . ,  P . j n t .  l . . ) ] . 1 s . a k  i e n l r r . :  Vé9 re  e5 i '  t - á b . J 1 . ,  am1 '

b l r i  i : . T  Í á r ag z r ' . t t u k  eg}ná s í .  ( s z ab ó  I , á . : z i ó )

Ilogy milvcn voit aZ' irlei sit,jbor, (t?.t ríem ii:heí
Ieírii. Az, biztris, h'cg1: 6ia! kíhag;,ltcs, :;okat ve-
sz!.tett, n,ert ftcrgy*{)n jó vole . Rtrrléltm,.iöll(ire is
í c:;z! ( k,Í t::;kó E :; zt cr )
Anrrak eilcnérc, hogy a sz,obánkbalt ier'ő ká.l}'lra kie;'.ul-
ladt i:s fristölt, s(jt er a busz is zöty'ög, n&g}.on jó vtrit' de

csak azért, mert én a;lrtlf iknál siell,em. (Recsi)

Lajosnak: a poro|tókhoz ér|ek, a szekrénylt pedig
összeraktam, nem szétszedtem. A többieknek: a
sz|ovák ká|yhák jópofa gázza| Vannak elore tÖ|tve'
Ebresztcj. megy a kép|(Szmöre)
Nem vo}t  rosgz  éz a  tábor .  De mi l ] t  m inden más ,  ez  ig

] e h e t ( n e )  ; o b b .  M a j d  j ö v ö r e .  ( M e g } á r ] u k ) .  _  T a l á n  e i -

k ó l t ö z n e k  a  s : 1 o v á k c k '  ( N a g Y  B a 1 á z g )

VégÜl is egész jó volt. (Nagy Gábor)
Ha a szobában nem ter jengett volna a kályhábó|
áradó jópof a gáz,és nem ment vo|na a kép min-
dig, akkor tokéletes lett volna. JÓvőre, veleteK
ugyani tt ! ( Bal ogh Zol t án )
Jobb volt, mint l)allasban. (Boby)

.\zupcr r'olt' iiiviírc is iolurrk, de a ztr1tatlytl-
zaslioz itlg.sákónt'l, is líclzunk milqunkkal. Tet,.
szettck á/,oktat,ők e^só"Sci, ha óppérr nri r"s állva
totLürrk Ic a lcttórr (ó.s ttcnt "scgqctt tö l ló^a). '\
iitiíi nenl V()ll 

'olvari 
lnbilr.s, nri.ríÍ tavalv. t;sák a

lábszae volt elvríellretctlcrr n őZom"Szé-d .SZObá-
ban. I kaiáról nenl ínillk. .Jcivőre ftlh't,. kÓv.1
(Matrka. kuzsa)
|rtó fárasztó volt' baromira fájtak a |ábaim, de |ega_
|ább azt megtanu|tam, hogy hogyan kel| lejonni a
hegyrő| sí|écce|. (És egy-két esésse|??!!) Egyébként
szuper vo|t!! ! (Mogyoró)
J ó volt, mivel megismerkedhedtem krlzelebbről a sielés-
sel' A hangulat a tetőfokóra hagott, a koszt diétás volt.
Minden rossz, kénwlmetlennek tűnő jelenséget a sielés

ijrömei ellensúlyozttik. Remélem, j övőre is tal dl kI)Jlnk.
(A szerző nem nevezte meg magtit')

ismét fantasztikusat sieltünk! (s.R.)
Remek síoktsa tók  vo lEak .  Én nem gzívesen hag\ram . ' .  -  i

k a .  ( E z  a  s z e r z ő  s e m  n e v e z t e  m e g  m a g á t . )

Minden nagyon jól ment az első négy napon.'. szombat()Il

ugyanis észrevettem, hogy azidáig mindig fordr|.r u

csatoltam a léceket. Szombaton vo|t egY verseny..' .(T. A..

iGRic)
Rövid vo|t, kár |ett volna kihagyni. (Magyar
Péter)
Ez a sítdbor eg},,szeríjen Íantasztikusan s ikeru lr , 4 t (i rlli

rokban kel lemes;en csolódtam! ( N óra)
fa l i r r  e .  1 . . r l i  , t z  t  t ' . v i l :  l r 'H , r l r l r , i i i  ; i k '  I ' l l l  r r
\ , tq r . . ' t i  l . r l  r i r r - z l  i l t r r  t t t i t t t t i t l  ,  s  ;  r '  -  ' ' i

n i i r \ i ]a l r i ruan '  I snró l  r . cnr ökc l t , i i r rk  . l  . . i i  ] ] ' -1 i
c.rLÍirrk ás lc;r 'c l  tr jrrk. i !1t l l i r ,  )
Szorettcm itt lenni. {Ri{z a busz} {[]szibi'
Hái |stennek idén a Kned!it ltanyagoitaK, (Dani)
Szerintenl szuF}er jÓ vc|i, sajná!hat';ák. ak,,,1,.|e!Ti
jaitek. (Schi nC ler A.nd i i
, . \ t l t í l i l r l s z - .  A i i r tosság ,  Bár .  ( . i | ' r . - i r r i ta la i i : ; t i .  t  ' . , } -11; , - .1 i  1| . .

!] irrarrr ika, Egyi itt|í't. El, I.clvonrl, Gitar G i i t t. r,t. i  a:. lIt i .

I it:rn'|at ' , .Iartr lás. Kárty,álá: ' , l-épl;:Íizcs, 1,. 11i3.,-,1;1. \1. i

kr ls, Napsi itís, N1,uga.|orn' oktatói:, P(}i!\,| i .  Rizrt,,. \ it '

lés. Szágrrl<1ás, Tárrc, Utálat, Üti;t i i t '  \ i i l3l i l i l ' .  Ze t i l .  ,{st 't

ga (Klein Tibor)
1 4 i n d e n  k e z d e L  n e i r é z ; ó i ' ó r e  

' ' ] e .  
e :  . , } :  . : ] .  i : l :  F . L

( u g Y a n i L t ? )  ( L á n g  K r 1 s

Köszönöm min<Jenkinek - diáktlknak, tlktattjk-
nak, taniíroknak egyaránt - ezt a,'fe|ht,itlen,, hét
napot. (Rozs Gergely)
Mikor megyünk újra? (Jimrny)
Baromi jr i volt! (Colin)
'cS;zóo r, 'olt. io VOlt- ' k.. '\S' l .\tt, ' l ttt . l l l1\1. ttcni Ic
lrct.e{,t- volrra lobl lá tcrrt l i|. {|'1ir ir lr ( , l ir, ' l1i)
OIyan j tí  vo l t ,  és oI5,un ros 's2,  h, ly l '  l . , , l t ,  / l{)(\ '  t ' . \ l / / 'n}1

közhelyeket, banalittisokat tudnék kiar(js:ttktlIni rnu-

gamból. |l incs ró Szavam. ( Lol tt)
Koszónjuk (e|őszor is) Szabó Laca tanár úrnak
és S*Z--nek a profi szervezést, az oktatoknak '
hogy megtanítottak sielni, aztán MARTINNAK,
hogy szép hely, a hónak, hogy volt, a NAP nak,
hogy a végén azért kisütött'.. (felhó, fenyó,
macska, mókus, stb.)... és nem utolsÓsorban a
tanároknak, diákoknak (és magunknak)' hogy
eltolthettunk együtt egy i|yen fantasztikus, íe|.
hőtlen (fe|hős) hetet! (Szilvi és Kriszta ' ex-V.
év)

A vélemérryeket lejegyezte: Láng Kriszta és Lala
A véleményeket <isszcgrri jtiitte: Lala
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KAi{AL\S CA}IT"
LESOHAPOSA
ES TAPSAI"

AvAGy f1cGyAN i,ruÜNK UNAr,}IAT
(silrÁBcpoKBA|\?

A knédli' mentolos nápo|yi, sztrapacska, savan/r joghurt és a szlovák konyha többi ínyeket csiklandozó
csodája már elfogyott, de gyermek még azidő azizmok által hőn áhított pihenésre. Mit tehetnek ilyenkor
a pálya ördögei, hogy iól érezzékmagukat? Játsziatnak! Hclgy mit? Íme:

Kanalas Game (ó-l 3 szemé|Y részére)
Hozzávalók: 1 pak|i f iancia kártyá, 5.|z db kanál

A játékosok kürbe ülnek az' asz.Ía| köriil, a karralakat . anreiyből eggvel kevesetrb van, mirtt játékosbí:t, fe':''
tői ogs:zev isszaságtnn az asl:.ai kiiz,:pére helvezziik. A paklii rnegtisztítjlrk a feles|eges |apoktól és a Joiy-
tól. h,lind.enkire riégy egvforme lapaa!" kell jutnia (pl. nég',' eszt. gz azt jeierrti' hogy tra l3-arr ;átssrák'
akkor mindeir laílt.a sziikségünk var|, ha i 2-oii, akkcrr kivtsszűk a ketíes,ekct, sib. Mindgrrkinck kicsz{ur'k
négy lapot' valaki hárorrtig sárno|, hár<lrn''a veheti fel rninderrki a' kát.rtyáit. A játék cé|ia az', hogy rninil
harparabb összegyri.iIs rrég.y egyforma lapot a ke,zerJben. Ezi úgy lehet rncgterrni, hogy lrá:-cmraj minilcrrki
egy Iapot odacsúsztat a bir| szc'rnszédjának. Gyorsan fe|veszi a neki csúsztatott lapot. A számolást és a
csírsztatást addig ismételjiik' amíg valakinek össze nem gyrrlik a négy egyforma lapja. Ekkor ugyanis a
szercncsés játókos gyorsan elvesz egy kana|at közópről. Erre mint az őrült mindenki megpróbá| egy karra-
lat elmarni. lr{ivel egy kanáilal kevesebtl van, mint ahárry játékos, valakinek nem jut kanil. Ő kiesett.
Ilyenkor ki kell venni egy kanalat és az összegyűlt négy egforma lapot. A játék addig folytatódik, amíg
egy játékos marad. Fontos sinbály, hogy lehetőség van blöffölésre, ami azt jelenti, hogy bár még nincs
meg a négy egyforma iap, a blöffölő játékos azasz|alra csap - de nem a kanalakra! _, mintha kanalat akar-
na elveuni. llyenkor az esik ki - ha van ilyen -, aki elsőként vett e| kanalat. A blöffö|ő játékos dolga figyel.
ni' hogy ki vo|t az első. (A játékot Collin.nak köszönhetjük)

Lesőharcsa (ó-8 iátékos részére)
Hozzívalók: l pa|ili francia kártya

A játékosok leülnek az aszta| köré' egyenlő sz'ámű lapot kiosztunk közöttiik. A lapokat anélkül' hogy
megnéménk, arccal lefelé mindenki |eteszi maga elé. Mindenki választ a maga számáraegy négyszótagos
állatnevet. Ha rninden játékos kiválasztotta a nevét, egyszer hangosan es érthetően elmondja a
többieknek. A játék úgy indul, hogr az első játékos felfordít egy tapot a saját paklijából, úgy, hogy azt a
többiek lássák meg először. Balra megy a kör, mindenki sorban felfordít egy-egy |apot. Érdekessé akkor
válik a játék' ha valaki olyan lapot fordít fel, amilyenbríl már van egy az asztalon. Ekkor a két egyforma
lap tulajdonosa gyorsan es érthetően megpróbálja kimondani a másik nevét. A többiek csöndben vannak.
A csatát az nyeri meg, aki előbb kímondja a másik nevét. A vesztes játékos a mindkettejük előtt
felfordított kártyákat elteszi a saját paklija a|á. Az győz, akinek először elfogynak a lapjai. A többiek
addig folytatják a játékot, amíg két játékos marad. Fontos szabály, hogy ha valaki megszólal, aki éppen
nem csatázik, vagy nincs is csata, úgy neki kell elvinnie az összes felfordított lapot. (A játékot Lajos
mutatta be.)

A táborban játszottuk még Jimmy osztálykeretben is remek reÍlexjátékít. a Risk-et, Rabló Römit, sak-
kot, rugós focit, Monopoly-t angolul és néhányan a Bridge szabályaival is megismerkedtek.

A játékok kipróbálásához jó szórakoást kíván: 
Döme
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AZ ISKoLATANÁcs lgg3. december | .Üt.ÉsÉnŐl

szíilők:

Jelen voltak:

diákok:
Igric Siklósi Nóra PápayKálmán
KáBé Budai Balázs Pintye Iswánné
SzaDiFehérTamás KovácsGáborné
w GulyásEmese Ba|ánEva
KáOszSebcjFerenc Gyön-vör Éva
KN Zelenvínszb Dávid-
FH VáradiPéter
JP NagyÁkos

SolymosY Attila
Farkas Arrtalné

MP Pirrtye István
V. év{' .

Tanárok: Horn (jábor, Kr'ausz Katalin, Molrrár ['a.ios

Levczető elnök; Pápay Kálmán

Az előzi:ies napirenrli ptltrlclk a kijvt:tkezők r' i l itax:
l, Az' ügyeleti rel;<lszer
2, A z' osz tá4 icliík rer'd je
3. P. n'yelvi órák kötelező 1átllgatas;ár-í.r! 

.

4, A kijáráui i i lalom feii i i. i;írá!a!l
5. Az: íT műk.jrjési i.*ntljérrell iovabbi porrlosítása
(.'', Íiesz'ánit;!o a dcl|rányzassai kapcsoi aitl:.: i,atiári dölrtósrrii

Az iilés meg napirendre veÍ.te azIT ijlésekről készített jegyzőkiirrwek bírálatát,

l' Az első napirenrli pontban, az ügyeleti rendszer kérdésében az előtcrjesztést az alábbi nróclosításokkal |.ogadta ci az

tT.
Az-@

Az ügyeletes oszÍá|y az iskola gazdája kót hóten keresztüI:
l ,Akapunálreggelcntc (7.45-tő|8. l .5- ig)b iztosít jaa je len lét iívkorrektk i t ö l t ósót .13fő:évfo ly 'amonki:rr t  l -1)

Fogadja. útbaigazítja az idegenekct.
2' A termekben és a folyósokon el|enőrzi a tisztaság o|'. a sze|1ő,l'tetóst; (ha majd lesznek növénvck, mcglor:scrlja

azokat); a balesctveszé|yes he|yzeteket igyckszik elhárítani, ha rongáiás törtónt, segít a romok e|takarításátrarl tis szól

az ügyeietes tanárnak. Figyelmezteti a szaktanárt az' ora végi tcendőirc. A termek tisztaságáért az adoÍt tanár ós a bent

lóvő gyerekek felelősek, az ügyeletes csak e|ienőrzi azt. (Célszerű minden teremhez íiygeletest kijelölni!)

3' Az ebédeltetésnél biztosítja a kultÚrált várakozást, i|l. azt, hogY minden étkez'ő bagyjon rendct maga utáü
(mindkét ebédsziinetben 3-3 fő).

4, A tanítás végén azegészépületet végignézi' rcgisztrá|ja az esetleges hiányclsságokat, meghibásodást - az iig;-c

|etes tanárral egytitt (l fő).
Az ügyeletes tanár és az ügyeletve zető 7 .45-re érkezik. Az ügyelcti időszakbau folyamatosan tájékoztatják a hiányos-

ságokról az érintetteket. Két hét után általános tapaszÍalat-átadáS szükséges.
5, Az ügyeleti idő alatt törekedjen minden osztály valamilyen - az egész iskolát érintő - programot megszcrvez:ri

(kirándulás, diszkó, iskolai ünnepély, e|őadóest, sportverseny, stb.).
6, Az ügyeletesek gondoskodjanak arról, hogy az aktuális információk mindenki számára elérhctíjk legyerrek.

(Az ügyelő tanárok és diákok nevei kerüljenek ki a faliújságra, a helyettesítés is legyen egyértelmű; a programokat hir-

dető plakátok elkészítése, elhelyezése /ill. az elawlt hirdetmények eltiintetése/ szintén ügyeletesi felarlat).

- Praktikuslenne' ha az ügyeletesek valamilyeu megkülönböztető jelet viselnének'
- A mtíktjdő ügyeleti rendszer fölöslegessé teszi a hetesek munkáját.
- Ha valamilyen ',közmunka,, adódik, az ügyeletesek segítségül hívhatók legyenek!

!4
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/
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Az üpveletes tanár feladatai

- Regge| ].45-re érkezik.
- Reggelente kinyitja a termeket (a zárttermek és a könyvtár kivételével).
Gondoskod ik a szüksóges helyettesítésről.

- A napközben felmerülő problémákat orvosolja' 
,,cirká|,, .

- Ebédeltet'
. A tanítás vógén.ellenőrzi az épiiletct.
- Gondoskodik a dólutáni programok felügyeletéről.
Minclenről tud, ami az ügye|eti irlejc alatt az iskolátlan történik; (szirrte) mindig kéz'nél van.

A |entiek alapján a tényieges felelőssé8
- az iskola egészéért az ügyele.tcs tanáré:
- az iigyeletes gvcrekek munkájáért az ügyeletcsek osztáiy'őnökeié;
a tantermek állapotáórt az ott tarrító szaktanáró.

Ii. A nrás<ril ik napirclrrlí poritl lan. az trsztál.yídrik kórdósélrcn az ;rlátrbi <iöntós szi!lclctt:
Har.i 3 osztál'iid(í kiitcitlz1í, de a marimt.iln 60 perccs ílra két rószre lrornlik az infrlrmár:i<ts sá't,ra (tarlár í:s diírk eg,varárr'.
irrfrlrmállrat), és ;rz írir. bes'zí:ltletósinit:Htleszólés részre' Az irr|'clrmáciírs sávtlan a réls;t,étc| mitrcieitkineL kijtc.le;o. ',\
rnr.' l ' l lcsr:éies1;irgvától,í.()Í'íoSsáÍ.átólfi i6i1g<ieria'zr>sr'1ál1,ttinr]cnalka!i;rnntalzal.;lzássll|
r r j : .zr ,éte ia; l r lsz|á l r l r ! . : - lnekc;t ' lnaréslet iís(a1airárokr;:rk isc l ) , \/í)\ '^! '4.1av ' ; ' .n)Atot lbse i ' id i !ct ' : : ; rn i r rdctr l i i r ' :
l.r.:lt tÍi

íII ' A birrlnatlix napirenili lx]n'', a- n.velvórák kcitclcző látoqatása az lT s.l'.:rint ;zakrrai l,lorrlírcfetrcia. Ar lskolaÍ:rt:át:s ir.
i!-.nión'i t7e:ji jlrgát rzaInlai kólrJr:scktrel' !!l.!!Lta!jÁ'il,zórí kötc|tlz! a pedagiiguskiiziissí'*ei ;ri.ra, lrrr1.v a ::.li,.i''*l;ti rllllltt.

-scÍt íl; ílgY kószítsc clő, hogy a nrásik iiót érinict'. tlirla|nak is leg'1..:n irlcjc, lehctiiségc a jir'la-.ialllt véle-tnénr'cilrli.

IV. A kijárási tiIalomma| kapcsrlla|.os inrlítványt a cliákok visszavrlnták.

V. Az IT működési rerrdjóre vonatkozó diák-beadlányt elfo6',adta a tanács. A dtjrrtós crtelmóbcrr clegcrrtlő cg'v-etlen ér.
deke|t olrlal többségi tárnogatása ahhoz, ho8y cg.l,kórtlós az arlrltt vag.y a következ.őIT ii|óscln na1lircrr.1re kcrülj i iI l. Ar
IT mirrden iilóse végén dijnt a következő iilés na1lircnd iéről.

VI. A dohányz'ásró| sz,ó|ő tanári rlijntós isnrertctése rragy vitát váltott ki. Az I'I írgy fr'lglalt áliást' lrog.y a szankciók kidrll
grlzása nern szakmai pedagógiai kórdós. F-,nnck elleriére a már . a pcdagógrrs közösség á|ta|, al, IT mcllr5zcsóvel ' nrcg}irr
l,ot|, szankciőrendszert a következő iilésig órvén'vtlcrr hagyta azza|, hogy a következri íi|és a <Jrrhárryzással kapcsolatos
szankci(ikról tárgvaljon, s ehhez arldig a szii|(íi ós diákoldal kidolgozhat.ia javaslatait. Az IT Í'clkóri az iskeila pszictrolíl-
gusaÍt arra, hogy ezcn napirondi pont tárgya|ásakor legyenck jelen'

WI. Vógül az IT nem döntött az iilósekrőlszólíl.iegyzőkönyvek, illetve cmlékeztetők megváltoztatásárőI. Egyben úgy,'
határozott, hogy a mindenkori levczetií clnijki oldal készítsen cmlékeztet őÍ,s az't a másik két o|rlal egy_eg"V képviseliijc
r.eI hitelesíttetnie kell.

A következő ii|és (|994' febrrtár 8-án |l2 5-Íő| az N2L.ben) napírendje:
l, A dohányzás szankciói (pszichológusok meglrívása)
2, Az Iskolabíróság beszámoltatása (iskolabírók meghívása)
3' Az SZMSZ-tewezet mecbeszélése

Budapest, 1993. december 15.
Krausz Katalin



10 POLIGRAF

EMLÉKBZTE.T|ő

199 4.február 8-i i i léséről

szülő
PápayKálmán
Pintye Istvánné

Balázs Eva
Gyönyör Éva
Tóth Gusztáv

Gellért Viktória

András. Czitlrlr E,rz-sébet, Sclri lrdlcr Róka

A;' üiéselr a kö.rttl.:crő naplircrrdi pontrlkról c:;cti . zrl:
. re lsktliabírílság beszálnoiója.
. o l.lr..tiál"t}.zás szeiikciorr.ln l:|s,lt:rti,,ek l],-i ü|i'izsgá!ilta:
' iiz iig1'r:|t:ti rendhcz csa trll t kiegész'itii .jar'as!a i.

Az Iskolabírílság tleszárnolójáf (lri" a l iírósági híri:k rovir| tttál!) s czz'el esytitt a Bírtisír* tagjainak

nregr,álasztására tctt javasIatokat lli megszavatta ('16 igen, .i tartózklldás) az |T. A '.lrlhányzás

szarlkciórenrlszeróve| ka1rcsr.rlatban az IT 19 igen, 2 neni SZaVaZattal el|rlgaclta az aIál;bí ha!ár()/at()t':
- a lluhogás vizsgálja meg újra a szankciókat:
- indrrljorr egy'iittcs, tanár-cliák kampánv a dohányzók leszclktatására;
'sz'akértő jogász vélemónyét kérje ki az IT arról, |ehetséges-e küliin hel.yiségct, terüle|et ttiztositlrni ;r

dclhánvzóknak.
Az i igyele ti renrlszerhcz csatcllt kiegészítésl* a tcsti i lct 17 igcn, 1 nem szavazattirl, i l lctvc l

tartílzkorlással elfogadta. Az alábbi, az IT iigvrenrliére vtlnatkozíl dörrtósck sziilcttck:
- Í|em a rliák, sziilií vagy tarrár oltlalak, hanem az cgycs rósztvevők kapnak a vitában szrlt; i l ( ) igcrr,

9 nem)
' ahozzász'ő|ások időtartamát l pcrcben határoztrrk meg ( 17 iqen. 2 nem).

A következő IT ü|és 1994. március li_án, kedden |l2 5_kor lesz a ktinyvtárban. Napiren<l.jón al SZMS7.
(szervezeti és működósi szabá|yz'at) szerepel. Abban az csetbcn, ha a jogi szakórtő vélemóIlyét sikeríil
mcgszerezni a rlohányzással kapcsolatban, akkor ez azitgy is sorra kertil.

Bttdapest, l994. febrrrár l 0.

Krausz Katalin

* Kiegészítés az ügyeleti anyaghoz

,,Még a tavalyi év során felmeriilt, hogy az tigyeletes osztáiyokat azzal |ehetne ösztökélni az igényes'

szellemes iigyeletezésre, ha versenyt hirdetnénk. Ennek végiggondolása' eldöntése, nyilvánosságra
hozatala' a díjazás kitalálása, kivitelezése az IT hatáskörébe tartozik.,,

Molnár Lajos

Jelen voltak
iGRic
KáBé
SzaDi
w
Káosz
KN
JP
MP
FH

az Iskolatan:ícs

diák
Siklósi Nóra
Budai Balázs
WilheimDániel
Gulyás Emese
Sebő Ferenc
Ze|enyánszky Dávid
Nagy Akos
Leszák Melinda
Váradi Péter

/ \

H\
Tanárok: Krartsz Katalin, M<;lnár LaIos
Meghívcrtí 'rerrdégek: Bágyi i-ászió, Boros
.I.or'ábbá: Pintve l.stván (N{P)
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A DOMROT
(a pedagógusközösség által e|Íogadott anyag, tervezet)

A pedagóguskÖzÖsség a hatályos Közokta|ás|Törvénynek megfe|elően, a szÜlők je|entős rószének határo_
zott kívánságát figyelembe véve fe|úJítja, megerősíti ,.hadJáratát', adohányzás e|len. A kampány egyik része
az isko|ában do|gozók, ||letve a |átogatóként megJelenő vendégek dohányzásának száműzése a gyerekek
á|taIis,'haszná|t'. |égterekbő|. Ugyanakkor ezze| együtt még következelesebben fogJuk kezelnia diákok do_
hányzássaI kapcso|atos Ügyeit.
A pedagóguskÖzÖsség újra kinyi|ványítja, hogy a diákok számára az iskola ierri|etén minden időben, a taní
tási idő a|att mindenhol (tehát a testnevelésórára va|ó közlekedés alatt is), továbbá iskolai rendezvényeken
ti|os a dohányzás.

Ezen szabá|yl betartatására a következő eljárást clo|goztuk kiés léptettük é|etbe.
1. Amennyiben e|ső a|ka|ommal szegi meg egy diák adohányzássa| kapcso|atos szabá|yokat, azosz-

tályfőnÖköknek beszé|niük kelI az érintett diákkal' annak szüleivel és tájékoztatniuk ke|| az lsko|abíróságot
2. Ha va|aktmásodszcr .'esik bűnbe,', akkor a szü|ő és az |skolabíróság újbó|itájékoztatása me||ett osz-

tá|ykeretben ke|l tát'gyaIni az ilgyet.
3. A harnracJik esel az lsko|abírósághoz benyújtcrÍt fe|jeientést vcrnla maga után^ A pedagógusközos-

ség a Bíróságtól nagyon súlyos - akár a tegsúlyosabb * biintetést Íog kérni.

Sajnos
van ePJ lista. Nenr nagy ciröm látni' Arról boszél, hogy hlín;.''\zor szeg.iétek meg a, dcrhányzás

tiia.lrnártil l;zci]cí sza|:.á|y*k:at. Az' i,tl sin-var'ű tisztcm regisztrálni a vétsegeket. Ivítl.st közreaclom
rnindnyájunk okulásara, néhány ernbernek pedig bizony ertitel.je s figyelrneztetésiji.

Apropó: miórt is nem lehet betartzuri egy iiyen nyilvánvaió - s bizony fenyegetőcn komo|y -
szabáiyt?

Egyalkalommal vétett:

Bálint Ancsa
Balogh Zoli
BiírányMiklós
CsikvölgyiBarbi
Dudás [-evente
DrozdikZsuzsa
Kri.stóf Krisztián
Nagy Feró
NagySzabolcs
Németh Attila
Papp Viktor
Péter Boldizsi{'r
SchidlikBa|ázs
Soós Isrviín

Pest, l994.febr.18.

Két alkalommal hibázotÍ:

Gyurics Bali{zs
Miklis Ancsa
Pintér Isfviín
Szokolai József

Három alkalomma| bukott le:

Aubel lrvente

Az Iskolabíróság titkáraként: Bágyi Lász]ő

A szerk. megjegyzése

A döntés érvényben van, a dohányosok és a ,,|ebukók,' száma viszont nem csökken. Tehát a probléma nem otdódott meg'
Nem lehet az IT és más fórumok irtejét kizáróla3 a dohányzás ügyének szentelni, ezért egy örrkéntes - diákokMl, tanároktról és esetleg szülókból álló
- csoport fog a ji5vőben ezze| a kérdéssel foglalkozni - egyelóre döntéshozó jogkör nélkiit. E tizottmány tagiai: Váradi Sneci, Gulyás MSE, Jakab Ju-
dit' Müzli és PG.



POLIDPA/UA?
avagy a demokrácia Po|itechnikum módra

sokadikfelvonás

Tanár: Úgy gondo|tuk, gyerekek, a prob|éma
mel|ett csak úgy nem mehetünk e|^
Szeretnénkmegbeszé|ni ve|etek, hogyan
lehetne csökkenteni a bukások számát?

Diák: Legyen tobb pótvizsga-|ehetőség.
Tanár: ...Technikailag megoldhatatlan|
Diák: De'..
Tanár: Most így nem tudok konkrét vá|aszt ad

ni. ugyanis meg kéne beszé|nem a ko||égák
kal, de va|ószínű|eg nem |ehetséges. KÜ
|önben is, ez tisztán szakmai kórdés| Azon
tú|' hogy szerintÜnK aiapvetően fegyeim|
probiémárói van szó. Bár ti ezt rrég nem
érthetiter, de valrnak lrizonyos alapvatő
kovete|mények' Bennetek Van a niíja!
Egyébt.:ént n€rrl lllciorn,
mil akartok rnég, hiszen a tÓbi.li isko|ához
képest még így is..

Diák: Akkor meg minek kéroeztek meg mink.*i?
Tanár: E|mondanánk. hogy rni egy |iberális is

ko|a vagyunk. és miaiapvetoen párbeszédre
törekszunk a diákságga|, de ez csak a te
egyéni véleményed! Bizlos vagyok benne'
hogy a tobbség egész mást akar, mint te.
Más javaslat van-e?

Diák: Menjünk haza|
Tanár: Az előbbi beszó|ásotokkal is az| bizo

nyítottátok, hogy nem r.,agytok tárgya|óképe
sek! Nem értjÚk, miérl van ez a passzivitás
a részetekrő|? Ugy gondo|juk, hogy e prob
léma me||ett csak úgy nem mehetünk e|,
ezér| a jovő héten ismét rendkívÜ|i Íórumot
hívunk össze, hogy megbeszé|jük, miérl
Van a cliákok részérő| ez az álta|ános
passzivitás? Na menJetek haza, ne is |ássa
laktiteket!

Diák: Navégre...

POLIGRAF

A TESIRŐI'
Sok mindent nem értek. Példóul azt sem' hog1l aT.T. mi.

ért Szijntette meg a két évig nagyon jól mükodő relaxóció

és gimnasztika anvagrészeket, amelyek szerintem igen

f ont o s ak és has zno s ak v o l t ak. A,, l e g zs eni óI i s abb,, öt l e

teT.T.-nek mégi's tlzvolt, hogy a szabadsó'vokat mini'
mdlisra csókkentette. Ezze! biztosítotttÍk, hogy minél ke-
vesebbszer legyen olyantesióra, amit kedvünk, igényeink
szerint töltünk el, ahol tényleg azt csiruÍlnónk, amit MI
szeretnénk. Amikor é,- elején egyes diókok f elhtiborodó-
sukat fejezték ki a döntés miatt, akkor az ilIetékes test-
nevelők szó szerint ezt vólaszolttík:
- Ez tisztón szakmai kérdés, ezt mi jabbantudjuk, és ne
is próbáijatok neg bele szólni, mert lesÓpriinktitcket!
Ebben az eqy monda'tban - úzt liiszem - minden benne
van, umí oT.T. ia"lzztji.t l ltjstjt i l leti. Ezex uián n,:g c:a
d á ! i:zzt g.k, kcl g y a t e s t ku l t úr tt rcnt ó r g'vi e l a i íj,g a k e 8 y b ő l
u IÍ tihr'lgti.s hc:z' f nr rÍult ak e i ke s'er edésürban, lÍ ag rlrn i,s
meBd(ibbente'm &zl|t ho!!\' a'z alriírtikut a pttíció dl."tdó.s,t
t,;,tóni napon cg.''Ps testneye! iik úRyneve2et:,, ruígv;2ettt
k|;zt i,, l;eszé!getésre invitaltdk eilét!sziirte,t,li.h€4, v0sy
őru,ltó'n, choi cg1, kisebb 'l.t:jncs,tist kaptak s2ep;én.y t,a'n-
tórg.y,.fe!alő,rijk ;lzért' rnert o.!ti nteríek' írni egv jogr,,s ér
,; e ket r ar t a l rrlazó t cnt dr g y,.Í e l e t ö s i pelt íc í o t. N e m c s t c a,
ha ezek utón a kellemetien.sége.k utan a tantórgyJelelö_
sök nem m'ertek, nem akartak többet a témóról nyilatkoz'
ni' Ne m azért nem vólas'zoltak onöknek, kedves testkul'
túru tanárok, mert elfogadjdk az önök i54azát, hanem
azért, mert belótttik, hogy Ónök javíthatatlanok! (saj-
nos)
A de.cemberi testkultúra f órumot kővető napon X testrle.
velő (nevét tapintatosstigból nem közlöm) az úszti.s órón
hasbavógta azeqyik diókot, mert az rrig<iztltt. Az meg u
rúgót persze ott helyben lenyelte ijedtében. Egy mdsik
didkot pedig ki akart zavarni igazolatlon órtíval, nlert
nem jól végezte. a csípőforgatós gyakorlatot. Jó lenne,
ha nem lennének többszijr ilyen jelenetek az órdkon. Azt
sem értem, hogy miért akarják mindenkire rdkényszerí.
teni a taruirok a sportoldsról alkotott felfogásukat.
Szerintem ugyonis ők azt okarjdk tűzzel-vassal belénk
nevelni, hogy a SPoRT:önkínzds (hajtds, izzadds, nyo.
mulós, küzdés, stb.). Amíg ebben a felfogósban élnek,
addig soha senkivel nemfogjdk a Sportot me7szeretíet-
ni, csak az ellenkezőjét órik el vele, Elsrjsorben ezen ű

felfogdsukon kéne vóltoztatniuk. A mósik észrevételem
az, ho?y meqqyőződésük, hogy csak az az,,igaai sport,,,
amit ők mondanak, ha bdrmelyik dióknak mós elképzelé_
se, javaslata van, akkor egybiÍl közlik demagóg szemlé-
letüket a testkultúra oktatósdróI, Neki]nk diókoknak,
me g gytiző dés em s 7er int, j o gunk v an ú gy s por t o lni, ho g y

aznekünk is jó legyen, mindenkinek a képességei szerint.
AT.T. erre azt mondja, hogy ez szakmai kérdés, én pedig
azt, hogy szakmailag nem értek egyet velük.
Maradok tisztelettel

-4 i .1
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akl 1996-ban Íog a Po||lechnkumba járni,

és előző lsko|áiában a teslnevelés vo|t a kedVenc tantárgya

r.ovács Pístsinek nagyon megtetszettsek azok az ígéretek, amelyeke! a továbbtanulási t]anácsadóban a poÍ.Í-ról o1va-

gots t ,  ezér!  úgD'  d ön t ó t t s ,  hogy ebbe a  su l i L ,a  fog  j án i .  M iwe l  K .P '  okoB k ie f iú voIL ,  ezért  gyorsan fe]  i s  ve t_

i ,ék.

Azonna} rájótE, hog.y becaaPták' de igyekezetts jóL éreznt magát. A tegtsöbb gondja e16ször nem is tsesEku}túrával

vo l t ,  bá r  a  h i ányzás i  rendgzer r61 készü1ts  kíadványt  (Mo1nár  l ,a jos  és Szabő  Í 'ászLő  szerz öpá ros  adta  k i  1995-ben.

címe|  ' .A  tes iku i túra  gzabadeáv-  és szasac l  h i ányzás  rendszerés l  -  P . óv iden ' .  A  k ön1 'v  5oo o lda}ag,  és már  csak  a

beveze+; öben t öbb  vo l t  a  maL €mats ika i  kép le| ,  minc  a  betü)  K 'P .  nem o}vas ta  vég ig .  U91 '3n minden tes t rku1Lúra ó fá ra

be já r |  { r lapon ia  3  Les i ,  e ] -s6  és utsc l s ó  ó ra  úszas  .  az  e91. ik  ha jna i j -  3 -kor ,  a  más ik  ped ig  az  ubo lsó  ó raL  n .yúj t ja

a  .Íup1ajá l l a )  ,  l aa9an 9y)1tek  az  iga .z t l l a | ia r r  ó ' . . á l  '  G) |31 lek ,  ha ln .o:ódtak .  M iu t . - i l  a  l - . á rgya . ]  ás \oz  sz -ükséges 6  iga '

zÖ1at . lan  ós . r zeg1a i1 t .  ! { .  P .  é1 ve l i -  szo i lo rodva,  de  megmaqyaráz !ák  r :ak i . ,  hog, '  r . l réru kapLa 6ket  .  (KeLt ' ó ' :  ó ra  a) t l t : | . l

csúnyán rézésért - ,  eqyet  azél t - ,  n*! t  kéi  ceí ! :  vo] t -  a  t . c r ,ac ipó jé.a  egy h . l ve t t ,  a  Eara iék l r á ro ld ra . ]  a  tanár  neí

Ludoi:L 9i5zámrl1n j' ' <]e cZ llero zaw.:!: 5eliki L )

K .  ! j .  . L :  i l e l .Bdnte| i Je  a  bÍróság '  n . ( :g] \ -ap . .3  é Leggu! !osaLb BünLet 'é3t] ,  (Fe]  fü99egzt € t r .  B ;nyebe jn; . .e )  é3 L .vabb e] .L  a

POLIB.N.  E3y  naP regge lén ar ra  éL ' r .d t ,  5 . )9y  le l zakac ! '  a  ba l  keze .  Fe] 'n € n tést  i . ; r t .  t -egr l i eve légbó1,  és a  1]a ' ]á |

mélhct ]e t ]e l )  j ó induJat -á l )ak  k ö sz önhet .aen:ne3kapca a  regz1eqes  fe1menté3r ' '  . ' .ga .z  vgYan,  ho<17-  n ik ö zben a  p1 l r sz  k i r ó

ket  fuEot ta  (ar ' ig  a  t öbb iek  fekvÍ5t ' ámaszL  nyo l rLá} . ) ,  l eszaka<j t  a  más ik  keze  i s ,  ez  azonbm ien zavaTL ! .ent ( iú.  p ' z -

nap fe iRencet ték a  fé lkezes  g i1| . . zőzáx  a]ó f  r s '  a  H] rperKarate  e<izésen ped ig  e1é9 vc1t ,  | !a  c t lak  rúg,  ú|n1É! ! ]en

ke i le t t ' '  Az  úszás  a1ó l  nem kapots t  fe1 i léntésL,  h i sze i l  t ' empózn i  még tud.  a  fú1éve]  meg meg lanu]hat ]  g} 'oIsúgz l ] r

i s ,  csak  lnazzááILás  kérdése.  K .p .  két-  l ábá t  másnap 1evá9!a  egy v i l1amos.  Te1 jea  fe lmenLést  kaPotL  az  úszás

a] . ó1 ,  ami  azérE nagy do log ,  merL  i l yen 1994 ó ta  l l em tó r tént  ebben az  l sko iába l r .  Azonban a  szemk ö rzéses '  fe jkó r .

zéaes ,  Lő rzad ön tsés s tsb .  fe1adatokat  temészetesen nég cs iná in ia  ke l le t t  -  a  1ábábó l  spr . i cce16 vérL  bünte tésbő l

ó ra  u tán  nek i  ke l le t t s  fe1nya lnía .  K .P .  másnap a  v i l l amoson szívrohamots  kapot l .  Uto13ó  hírúnk az  vo] . t  r ó la .  hogy

a fe jét  foc i1abdának hasznogítot ták ,  a  t öbb i  tes . : részér61 n incs  hír .  H i szeÍ i  a  gPor tban nem i smerünk t réfá t .

seb(3 Feí/

U . i l  l , a p z á r t a  u t á n  é r k e z e c t -  a  h í r ,  h o g r y  K . P . - n e k  a z  a u t o m a L i k u s  k i c s a p á s h o z  e z ú k s é g e s . l  i g a z o ) " a L l a n j a  ö s s z e -

gyúl t ,  mer t  a  l ' egutóbb i  szabadon vá laszEot !  f cc i  ó rán  nem je lent  meg te] . jeB egészében.  A  b i r óság  az  úEyben nen i

fog1a1r  á l }áaL ,  annyíE Eudunk,  hogy je len1eg i . s  egyre  fe l jebb és fe l jebb v i te i i  bí róságokra  u ta l j ák  az  ügyet '

U . í .  2 :  K . P '  a  L e g f e l j e b b v i t e I í  L e g b í r ó s á g o n  s e m  j e l e n t  m e g ,  e z é r t  P o a t s  H u m u B  K i r ú g á s s a }  é s  H a 1 m a z a t í  S z i v a t s á s .

sa}  súj t -o tEák .

Kedves Feri és Tamás!

Úgy véljük, hogy írásaitok nem a velünk való kapcsolatfelvételt, nem az álláspontokkőze|ítését cé|oz-
ták meg, - természetesen jogotokban áll akár biztosnak is |enni a mi ,.javíthatatlanságunkban,,,,,pár-

beszéd.képtelenségiinkben,,. Ha Ti és mi egyaránt tévedttink voloa és mégis tudnánk beszélni érzé-
seitekről, problémáitokról, örömmel állrrnk rendelkez{ásetekÍe.

Tisztelettel:
Haluszka Tibor
MotnárLajos
SzaboLíszló
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Iogas&étdb,s"
Álmos, nyűgÖs, nedves regge|. Bedagadt szemme|tapogatom a Ía|at va|ami kiálló tárgyat keresve, me|y be-
leiIlik kabátom akasztójába.
NoÍene.
Újra próbálkozom. Kezd a kabát nehéz lenní. Kudarc' Csak fa|as |esz a kezem. Vagy...kezes |esz a Ía|am?
Jaj... Ehhez most álmosvagyok.
De azért e|gondolkodom: hova lett az a rengeteg fogas?
Talán a |egkoze|ebbiYE vásáron az egyik vá||a|at nagy téte|ben fog fekete fogasokka| kereskedni. Vagy H
Hogan éfielenként azza| szórakoz|k, hogy a Po|iban tépkedi a fogasokat'
Egye|őre sajnos rnaradnom kel| a ',Íogas e|őtti'. korszak jó| bevált technikájáná|. széktám|a, ab|akzsanér
vagy kiIincs, esetleg egyéb kiál|ó bütyök az álmos regge|ek puhato|ódzásában.

f

Kecii'til i-lnrái iltlt i

Szmöre_W

',s trrrJ,.r i l  kt

Mo"slartábat t .Sc,.knt- vl.'sz'kel n
OkOZZon C7, az apro.sá,3

Vcq]t-.iict..irlcn |lilrnrnl] iirtrl-lt-koziá! br. nckei:i.
':jl'ct-cntitlt,'ictl,ccir.:t . aira qtlttt 1i-.lLnn, i'-,izrlll',ót.:l
száclal. é.s o1/iiÖitsoniiór]cl t,ir,lcnl Lllrttil..'tl1.liii
lrciaa,Joni I

i j t :v it l iotr l .  l i l i ]|Y' . jí i]íj ,; l tr-.I i- .a l  l{ iutárr 1. ' . '1.11-.-t. . l i - i -n '
c"sil]íi..'jt iillrrpc;I o..l il.'ili Cll.ie(.ll-c' licle'v 1.11116t1
i , i,t n i l leicgiLo*. i ir. ld 

"i, 
1,,, k,-'r 't i i l r,.. i lrra,

De nenr kór|ccí' ás rgy nenl aclhal|anl. iiénrl bo.s.szankodás Lriarr |o.s.szabbal le]t,e't,e1ezt-e,rn
lolacJ' Nem a szükséx, T*r..'n a';óildu1att-lr1'. r'tll, r'á LctLedre. i'lcr't- ilt.sz httek kénc eqy 44-e.s'
biidos, lr,'Lrka"s Lc c:al"clipő, valamrrrt- e',gy XXL.c.s i,zz,rldt ' márkáLlarr rnele-.;1ít,tínaclrásl/ .!crrk]í..:k
Ila nz voít a célocl' hog-v kqsinyes bcl.Á"szúcl ícy cl.i kl Latt-anr, a[.*or *í t"li h.'-,q, Irr.x.jianl. l|Cm
érled el azl' amrl akartXl. tia[ nevettti tuilok"irr: c'osett:tI ós Q,l!].|Át). Keilcnc|],ett.s(;qct tlsok ar;
okoz .szánolnfa, hrt$y- ilenl bulraL.lnr ri t,íir"samban, eó czután kt:nvt'cie;n vq3l'oil-á11alrdoatr
hurcoltll a cóknókclrnáL. Dc hat L5l'1ár u' aii a c1ii1rorr6ől'.eir h{iln rr Li;rrla.rrc'cái'

Üdvozlettcl:

nent
már

|ele1lem, .jól mo"sd k.r a crpőnr ás zoknlval hordd!
e,&y ctpőberr .járurrk' lc5,aláL..l.. rrekcc{ nc

retlcnsé6et.

t Vallomással taíozom: szÍnöre ezt a cikket január közepén nyomla a kezembe. Az elózó Poligráf kü|önszám volt. a közéleti írások _ így ez is - kinla-
radtak belóle'
A ''fogas-kérdés,, azóta megoldódott, Nem azzal. hogy enyhült volna az idó, és nem kell kabátot hordani, hanem mert visszakerültek a - most már
atombiztos - akasztók a helytikre. @ízom trenne, hogy mire ez a szám megjelenik' még mindig |esznek fogasok, és soha többé nem lesz a fal
Szmörés.)

a szerk.
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lst<otabírósági határozatok

Kovács Róbert (FH) iigye

Ténvál |ás: osztálr{őnökei be ie|entették, hogy Robinak
1993. november 9'-ig húsz igaio|atlan óráia gxilt össze.
rAz Iskolabírósás mar kitűite egYszer az-üs''et tiírgya-
lasra, de akkor R'obi betegsége ó'iatt e|maráijt.) lOi-ga-
zolatian óra testkultúra-óraT hiányzásokbó|, valam-int
rcggeli késésckbőt .iött összc' 2 tánítási napról pedig
rreií. i l lctve clfog.adhatatlanul későn hozott iPazo|ást
Robi (akkor is csá'k fcleben ió tlátummal)' Nclvcmher 9.
és a mai rrap közötti időszakban l igazolatlan órát gytij-
tiitt ilsszc.
Társvalás: Rrlbi a terryeket nem vttatta' súlyos kövcÍ,-
kezríéllynek vóltc azodban a lustaságából. hanvagságá
llol, va|ámirr{ Llontattarrsá*'ábtll td.rtíd: idcíbcn ti nórn
mIl ta lot l  ip 'azt i lás)  össze i i j t t  tíz igazolat lan órat .  Je lcrr
lcvő rlszúIr{íinökc, Haní Pctcr ö lmrlnrlta, htlgv Rrlbit
áltaiában jöllernzi valarni órthet.:tleir Iezselrség, éitle kte-
lcnseg.
Haíáíozal:A tsírosag: o<.]rni jalr'|ás. 12i [tr-'tti htyt'záá|Ja-
:,á!;an. <ic iEr:lt riasz-Jjtr:rk l ' i.|; a 2I ica.r,.,|a.tiarr óra {ó.
nr  i  t  Fzcrt :

i 'Rr ;bit szisc;rú l.iet'rIrne:lEtisblIt r,u:..;;'e:íti;
.]. köle|czi ár"ra' hoiv a ir(;inat)i rialrt.l| mindeir ta.

r1i1ás'i pxprrn |<l94' i 'tt:riír l l.crci lrczáróan lit,I'e| t
crá;g eriin be az isL.riá.lra. B*ór;.'czóset l:ctn ', i. lr.riúnr a
trtkársálr l*liszirál!a az itJőp,lrrt i.clti i i itcIcsévcl. A Íj ós
i j . !5 k; j ) ö i t . i .sár  tchát  Rr lb i  sza. l r ta ' ia  c\ i : .a ke: ,cs i  sá i ,
lnc l l , ó r i  i i3  íP 'azt i lat lan i i ra l  i ia1r .  Ha E. i5 utárr  érkcz ik .
akkor' i ' '3 rial-töbh a biinIeióse . ininí crlr|i i: '

3. Ha a kimért időszakban iiárclrnsior vagy arrnál
többször érkezik n]eg ncm engedhctően 8 óríirtárr az
iskolába R.obi' akkrlr:-

}' a ?.pont renrlelkezésc| az egész tan
évre érvén-vesnek kell tekinterri;
b. az c:sz7álvnak kötelező büntetésberr
részesíteni őu
c, az osztáh{őniiköknek a késésekről,
valamint a biintctésrői órtesíteniiik
kell az Iskolabírósáe kclordinátorát'

Tárgyalta: Nagy LászJó' Balogh Zo|Íán,BágyiLásúő 1994. január 11én.

PozsonylMáté iigye

Tényál|ás: M|nt azt a tárgya|ás kezdetekor Varga
Adrienne úJra e|mondta, Máténak 1993' decem_
ber 9-ig 15 igazo|at|an órája gyű|t össze' 5 azért,
mert Y. E. vá||a|atuk ügyeiben dolgozva ugyan' de
lógtak az isko|ábó|, a továbbiak zÖme pedig ki-
sebb-nagyobb késések eredménye.

Tárgya|ás: A Íenti tények megerősítése után a
Bíróság még azt tudta meg lényeges inforrnáció
ként, hogy december 9. Óta nincs újabb igazolat
|an órája a tanu|ónak, sőt mind Varga Adrientte.
nrini a tliákok nevében hczzászóió Fehél l anrás
úgy látja. hogy Maté hozzáállása sokat javull az
utóbbiidob*rt

}iaiározet: A tényeket n1órieg€|ve, az osziá|yí.,i
nök szetintijavu|ást tekintetbe VéVe az |sko|abr
róság Mátét íigye!rneztetésben részesíii.
Eme||ett felhívja az c'sztályfőncKök figye|tnét ar-
ra, hogy ha rnégis prob|ér].Ják adódnak Mátóva!
íjeiesü|: újra igazolat|an órákat gyű;t be)' akkor -
ha indoko|tnak és érdemesnek tartják - a25'iga
zo|at|an óra begyűjtése előtt is Íordu|hatnak a Bí
rósághoz

A határozatok el|en 15 napon be|ülÍellebbezni |ehet.

Budapest, i994 január 1 1
Az |sko|abíróság nevében Bágyi Lász|T

Tisztelt Diákok' SZü|ők|

rcgszaporodott igazolatlan mulasztások elkerülése végett ismételtcn tájékoztatjuk az Isko|apol-
rkra és azok igazolásíra vonatkozó szabályainkról:
miatt mulaszt, a szülőnek a hián.vzás első napján értesítenie kell az osztályfőnököt a hiányzásró|.
or a felépíilt diák újra isko|ába kezd jánri, kell az orvosi igazolást a szülőnek is alá kell

őnöknek leadni. (fláromnapos vagy rövidebb betegség esetétl elegendő a szülő

nem betegség, hanem valamilyen _ előre családi ok vagy egyéb' czt a sziilőnek előzete-
nie az osztály{őnökkel. Váratlan esemény esetén pedig a hiányzás első napján kell betelefonálni

rainkat, hogy ezeket a rendelkezéseket a továbbiakban még következetesebben tartsák be' hadd
sokból eredő -

Az utóbbi időben mcgszapor(
gárokat a hiányzásokra éx azc
Ha valakí betcgség miatt mult
Azon a héten, amikor a felépi
írnia - az' osz'I'á|yfőnöknek lr
igazo1ása.)
Ha ahlínyzás oka nem betegl
sen meg kell beszólnie aZ oszt
az iskolába.
Kérjük iskolapolgárainkat, hr
csökkenjenek az osztályok,
kényszerfeladatai.

osztálr{őnökök' il|etve az Iskolabírósís tlan
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BESZÁMoLT AZ IsKoLABÍRlsÁG 1993 ÁpruusÁrTI,

1994 reNuÁnrnrc rnnrl rrÜrooÉsÉntil

A megtartott viá'lasztások után l993 áprilisában felrál|t a7 új Isko1abl.q'ág. Természetesen ezt
megeiőzteaz Iskolataniícs ülése, melyen elfogadta a Bíróság beszámolóját működéséről, valamint
a bíróviílas ztás tewezetét.
Néhlíny ügy tárgyalásával miír áprilisban megkezdte tény|eges műktid.g-.ét l B'ry,í.g' 9vve}:gy y|t
próbálía ríéghaIározni ars poetieáját. (Utóbb:i dokumentumai megtalálhatók +lgtiglur 1993l11' .
izámában.) Iényeges szervezeti viiltozásokat nem vezettiink be, biír a múködé.s hatékolyabbá.és
gyorsabbá,tételé é-rdekében létrehoztuk az iskolabírósági titlár funkcióját mind a diiík, mind a
taniíri oldalon.

I. Saímok és tények
1. Hát-hat bírót adott a szülcji és a diiík oldal, négyet a tanári. Eltekintek a nevek

felsorolásátó|,atárgy,:Jásihatá'rozatokban mindig megadjuk a Bírd.ság (issze:ételét. A tanári oldal
Veres Gábort csa[- a feljebbviteli ügyek ti{rgyalásáta kérte fel. a másik két oldalon nem
választotiunk állanrlrj tagoía felsőbb színtre. A kialakult belső szabályok szerint. lchetőség szerint
a:.ányos munkame gosz tásbarr szervez rük s vezettük 1 e, a r',ar gy al ás t lkat .

2. Műkijdésünk 8 hónapja alatt l4 ügyet tfu:gyaitunk első fokon., kettőt feijebbviteien.
Volt természetesen olyirri ls köZilttiik, melyben t.ibb diák és tanár is érrntett volt. .{.z utcÍtlbi időnen
a hasonló ügYe,ket (f ti|epiaz, igazrl,|atlarr óri{k iigyeit} rnegoróbáltuk íisszevonÍan tiírgyalni. Mjndqn
mélvebtr köúetkeztetés, ievo-nását meilÓzve, csupiin cjssze,vetésül t:lmontlhatri, hogy ,ip. ,,e|so,,

Iskolabíróság ideje alatt 1 9 ügy volt l ó tanítási hónap aiatt.
3, Az utóbbi 9 hónapban is a preccdenselv alairján niűkodtünk, s elnek rnegiartásái

gondoljuk a jövóberr is - bár működését ma'id.az új összetételű Bíróság fogja szab,á|yazni. ' '- 
4. A teljesség igénye né|ktil néhiíny példa a bírósági trejelentésekből: a.számítógépek

megengedettől etlérő 
-ha-sználata; 

az infoimatika munkatsop-ort vizsgája elleni pana'Sz;
minősíthetetlen órai magatartás; lopi{s; kábítószer-birtoklás; 25 órát meghaladó i8azcllatlan
mulasztás. A legtöbb munkát a Bíróságnak a 1 5 órát rneghaladó ígazo|at|an mulasztások adják'
Mint a fentiekből is kiderül, ebben az évben előfordult - első :.zben -, hogy diákok adtak be
keresetet tani{rok ellen.

5. Működésiink alatt nem zá,ftunk ki senkit zz iskolából, ugyanakkor született
felfüggesztett kizi{riís. A figyelmeztetéstől a szigorú megrovásig, a közügilektől való eltiltástól,
viselt tisztségtől megfosztástólaz Iskolabírósá'ge|őttikéthavonta történő besziímolásig róttunk ki
büntetéseket - hogy szintén csakízelÍtőiil megemlítsek néhény btintetésfajtát. Vr'rlt szerencsésebb
eset is, ekkor a',peres,'feleket eg}.rnással lefolytatandó ti{rgyalásra köteleztük.

II. Problémák
Műktjdésünk közben sziímtalan kérdés vettídik fel, újfent csak ízelítőiil felvillantok kettőt

ezekbőL.
1. Tartható-e a precedenselv} Alternatívája: kimunká|t háztrend, etikai kódex - a

vétségekhez megfelelő szankciók hazzátr endelésével.
z. A t5. igazolatlan ora ,,begyűjtése,, utiín automatikusan Bíróság elé kerülnek a

diákok. Sajnos, viírhatóan tömegesen. Nem jelenti-e ezaBíriság működésének leértékelődését?

III. Feladatok, tervek
l . Aktuií'lisan alapvető feladatunk létrehozni a következő |2 hónapra f :IáLLó Bíróság

megválasztásiínak módját. Ezért, amellett, hogy kérjük besziímolónk elfogadását, kérjük a
vií'lasztiís mikéntjére vonatkozó javaslatunk jóváhagyását is. Tervezetünk a következő:

a, az Iskolabíróság viíltozatlanul két szinten, háromoldalú bírói karral működik,
ezért

b, a taniíri oldal 4 főt, a diiíkok 5 főt, a szülők szintén 5 főt delegálnak, akik
megválaszti{'sa a kcive tkezőképp t örténik :
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- a Huhogás választja a a 1anrírbirót (ennek''mó!jr{ót' megkötéseiről a
létrehozandóIskolabírósági síewezetiésműködésiszabályzatnakkellszólrria) .', 1'!.^|-A^^^.- a lektisztinő níroúg oiap es tanarurroi tevékenységyx ,+á:atqlq9n
kisorsolji{k, hogy a következő időszakban]mely qsztályok adnak diiík- és szülőbírókat; mlnden
i,wárv""*uó|ió?íoinur. "sy o'Ltit.nt,gsv[91y z.Íotndévé 19z,9ie,}ery!).9gy !.'I:^r.d:'g,::s,*:o
úut oíxavu.il sorsotunk'óbben ai' é,űn, jtívóte'ez í7 utolsó művelet feleslegessé viílt]<, s szlnten
jli.;őő;gy Éei-eu múlva pedig hatiá emelkedik a diríkbírók száma á hatodéves képzés
beindításával

- a szül(jbírókat azokb ó| az osztályokból sorsoljuk, amelyek nem adtak diákbírót;
ttt az ritödévesektől nem kérünk bírót;a mzuadék tét t'etyre iti is a ki nem sorsolt osztályokból
sorsolunk tovább

- egy-egy évi bíróadás után az osztá|yo'k "pihennek,,'ekkor tehát eleve a másik
két clsztályból sorsolrírík'fét nnugyott év után sorsolas neu<ui a hosszabban pihent osztály delegál
diák-, illefve szülőbírót

- amennyiben egy osztály diákbíróját a Bíróság pegfosztja tisztétől, tigy hely'et
zu évf o|yammásik óiiiáví"u?deiégáltja foglalja e1"- emezutóbbi nem ziíróclik ki a következő évi
részvételbcjl. -

A fenti tervezetben szereplő számokat a tapasztalat indokolje. Úgy,véljük' ennyi
bírri keli a zcjkkenőrnentes műköcléshez, triutr ugyana.kkrlr rnár in<lokola-tlan lenne, sőt nehézkes:;é
tenné a hatékon}' működé,st.

2. Ha:;znus lenr,e
a' kig.yűjtoni iiz e<1digi határtlzatok .,büntetési téteieii', (listifu'a vinni;
b, tisúe!in.ljterri ötljteirrkct, mi11;en egyéti szankciók kepzelhotők el egyáltailul -

e z ú.iahh iisiát alk{ithatna
C, szeretnér';g felkérrli Pzí'l Tarnást, hogy. r-í is beszél.jcn nekú;;k a lehetscg:cs

fcgve llnezési rrródokrii|, acljon öt1etekct a Bíróság inűködéséhez,. 
'ferrllészete,sen t?.e'1 a

be's2.élgetésen a diákbírók is ott le,nnének.
3. Javasoljuk a hamzirosan felálió íij Iskolabíróságnak, htlgy.Tcg 9l]99n-a-(ancvi}en

hozzalétre szervezetíés műköclési szabá|yzatát. E,nnek felelőséül javasoijuk az új tlírósági titkát.t.
A 1eköszönő bírók termé.szetesen felajánljiík segítségüket ehhez a munkiíhoz.

Nem kívántam hosszú dokumentumot szerkeszteni, így eltekintettem a Bíróság működésének
iai'i.t",' leíró jellegű ismertetésétől. Talán nem tévédck, ha úgy vélem, hogy ezt nem kell
megtennünk éwől éwe.
Teálészetesen várom az olvasás közben felmerülő kérdéseket, s azokra megpróbálok szóban
válaszolni. tlgyanígyviírom esetieges ellenvetéseiket is a javasolt szisztémával szemben'

Ktiszöntjm munkájukat!

Bp., 1994. janutu23.

Az Iskolabíróság nevében
Bágyi Lászlró (a Bíróság taniíri titkiíra)
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Néhánv fontos tudnivaló a tanulóirod á16l
tJ

A harmadik évfo|yamon ebben a negyecÉvben e|kezdódtek a tanu|óirodaifog|a|kozások. Cé|unk
az, hogy a diákok megismerkedjenek egy nagyvál|a|at - esetünkben egy tejipari vá||a|at - in-
tormác]ós rendszeréveT A diákok.kü|önoöiő osiiátyoxra vannak beosztvá. Ezeka következők:

Könyve|ésiosztály
$zemé|y zet i és munkaügy i osztály
AruÍorga|miosztá|y ;i
Titkárság

A vál|a|at kÜ|ső környezetét, (pl. vevőket, szá|lítókat, bankot, Adóhivata|t ) is diákok je|enítik meg.

A tanu|ók egy-egy munkahelyen négy hetet tö|tenek. E|ső héten megismerkednek az adott
munkahelyen végzendő fe|adatokka|, majd három heti munka után kerÜ|nek a következo
osztá|yra'

A tevékenységek értéke|ésére a vá|táskor megtartott értekez|eteken kerui sor, aho| a diákok
értéke|ik saját és társark munkáját. Ezek Íigye|embevéte|éve| a|akítják k.i a tanái,ok az
érdemjegyet' amit rneg is indc,koinak.

A. hái'omnegyedévi bizonyítványba csal.l szöveges ér.tékeiés kerü|. Az évvégi osztá|yzat a
részjegyek át|agábo| a|axuI ki. Azér,demjegy a Íoglaii<ozások a|att nyú;tott te|jesítményt rn!nősíti,
ezért" ez végleges, utólagos javításra nlrlcs Iehetóség.

A tanu|óirodán köte|ező a megjeienés, hiszen a hiányzások a többi diák munkáját tennék
Iehetetienné.

KalinaYvette

I
j .

] AZOHSZAGOS RENDORFOKAPITANY
A RENDoRSEG NAPJA ALKALMÁaoL

FOTOPALYAZATOT HIRDET
"Szolgáiatban a mr rendórsógÚnk,' címmE'l

áitalános isko|ák és xozépíokú tan|ntózmények tanuloi
reszere

A pá|yázat cé|ja: a testÚ|et é|etét, munkáját bemutato
rendőrségt kiadványok fotói lIusarációvat való eIlátása.
Pá|yázni lshot:1993-ba és 1994-ben készÚ|t, a rendóri
szoigálat mindennapjai l  bsmutató, valamint a rendórseg

és a lakosság kapcso|atát tÜkróző színes ás
fekete.f ehér Íotókkal. A pá|yaműveket cím mel és
képa|áírássa| el látva kórjük bekÜldeni. A szezők .

egyéni es csopodos alkotás esetén is . szíveskedjenek
a nevÜket és |akcímÚket, eset|eg a tanintézet nevet

íeltÜnlstni a kóp hátu11án. A képek mérete lehelóleg r.:e
|egyen nagyobb 13 x  18 cm.nóI .

BekÜ|dési határidó: 1994. ápri| ls 6.
Postacím : országos Rendór-Íőkapitányság Társaca{m i

Kapcsolatok lroda,
1903 Budapest, PÍ.: 3. l 4/.1 5.

Szemé|yesen : orszá9os Rendőr-f őkapitányság
Társadajm i Kapcso|atok lroda

Budapest ,  | . ,  Somló i  út  51 .
TeleÍon: 117.3592

A pályaművek e|bírá|ását ö l tagú, a kiírók á|tal íelkert,
szakértókbó| ál ló zsüri végzi. A |egsikeresebb képek

a|,(otóit . egyóni és csoportos kategóriában - a
. meghirdetőjutalombanrészesíti.
Unnepé|yes eredmónyh|rdetés: 1 994. ápril is
kózepón az országos Rendór.főkapitányság

ópÜ|etóben (Budapest |., Somlói út 51.)
A legsikeresebb páiyázókat a meghirdető levé|ben

órtesíti.

pALYÁZATI F.ELHÍvÁs

A Magyarorsági {H l0ubok Szctvetsége pályázator rr ki
köz.episkolrís fiata]oknak (14-18 éves korhar:ír) l994 nyarán
finnorságr cserepÍTgTalnon rönen<í Észvétclre' .4, sikeres 10

píly:izó kb. l hónapot tö1t eI Finnotszágbarr. csaiádi
kŐrnyczetben. majd 199.1 auguszfus 3-ó között közosen a

Magyarországi 4H K]ubok Szovetségét képviselve
Asikkala.ban egy nemze*öá 4H úborban. A sikeres

pányá,tÁ' rnint csaiádrag, bekapcsolódik a vendéglátó íinn
csajád mindennapi tevékerrységébe. Gyakorlati körri{mények

között ismerke<ihel meg a firurországi ríH programmal.
Pályázati felteteIek:

_ jelenieg. vagy az elkövetkezó idószakban ha.;ia,ndóság a
magvaronági 4H programban töíénd aktíV részvéteke

_ egy finn fiatal hasonló idóunamra történó magvarországi
iogatiás

- angol, német vagy tinn nyelvismerot
A páJyázat bcnyú.1tásának haráideje: 1994. március 31.

A pályázat a kövctkezó címre nyú.1thaó be; Magvarorsági
.lH Klubok Szovetsóge

' i08? Budapes! Ullói út 66/b.
A boríÉkra kerji)k ráími: ,,Csercprogram l994''

A szővetség a sikercs pályázóknak megszervezl az utal-ási.
47- alerísi ktltsógeket. a kés<jbbi támogauisoktiil fuggóen . a
szöVeség 50-100 7o-ban vállalja' A pá'lyázókat l994. ápniis

5-ig crrcsítjtik.
További információk kcrhetők: ACRAY . 4H országos lroda

l082 Budrpesr' Üllói u. ó6ib.
TeVfax:133-0'7 13

A Magyarorsági 4H Klubok Szöveségenevében:
t dr. Juhász Csaba

egycemi adjunkrus
DATE Növónyrcrmesztési Tanszék | ' ,
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(Tanári mono|óg egy 1 996-os inÍormatika vizsgáró| a Po|itechnikumban)

Rendben, most mindenki kapcsolja be a gépét|(Tanultuk:a|apismeretek)Akinek nem rnegy, annaK
segítek. A kezetek iigyében e|neiyeztúik egy |ángvágót. Szerteszét a terem[ren vasbeton- és
páicéidobozok uanná-x elhe|.vezve' |iéhány d.obozben gépai|l.atrészek vannak, néhányba pcdig
csirk.éket nelyeztÜnk ei. i-iogy a vizsgát ',rrrókásabbá,. tegyük, úgy xe|| megszerezr,e|ek a
gépaikatrészeket, hogy a csil'h,éKnek. minéi kevesebb' Llajux essen. Persze ahhr:z. hogY
ó*l.up"*oljátok a gepéítexet (aki nerrr emlékezne,ez voiÍ a fe|adat), elcbb össze kel| rakni öket.
(harcware alaptsrneretek ) Sok szerencsét|
t''tiután eZ rnegvan, (LeveÍ.lte, hagyci azt a szegény csirkétl) indílsátok ei a Norton Con,imandert!
Hehe, bizanyétraészrevettéiek, |rogy nincs biilentytlzet. Az ánr!A barátotok az egészet |eöntöite
kakaóva|, úgyhogy kényte|enek lesztek a joystick ésazegér segítségéve|e|indítaniaz NC-t.
Mi? Hogy ezt képte|enség megcsiná|ni? Dehogy,nézd''. Várjunk csak... Hmmm... Basszus.'' Pedig
otthon iixerutt... Na jó, itt ápró hiba csúszott a vizsgába, oda se neki, majd ezt nem számítom
hibának. (Pedig ennek működnie keIlene...)
A következő Íe|adat arrő| szó|, hogy a barátodtó| kaptál egy DSDD-s |emezen egy új játékot'
ame|yen vírus van' A vírus e|rontotta a |egutóbb írt do|gozatát' A do|gozat',Az Aritmetikai Logikai
Egvség Lényege'' címet vise|te. Mindezt ő |eÍormázta, de nem /U-va|, ezért még vissza tudod
átTíianil Vissza tudnád, ha nern |enne a lemez e|veszve. Mert amikor repü|óve| jött, kiesett a
zsebébó|, és va|ahova a Ba|atonba zuhant' Ekkor az őrájára nézett, és pontosan Íél egy vo|t.
Délben indult, és a repÜ|o fé| ki|ométert tesz meg percenként. A Íe|szá||ópá|ya a Ba|aton számtani
közepétő| 16543 méterre van, és a Ba|aton felezőmerő|egesétő| számított párhuzamoson annyi
Íokos szöget zár be,ahány éves a barátod, p|usz a repülő kapitányának életkora. A kapitány a két
háború között szÜ|etett, szÜ|etési életkora megegyezik azza| a számmal, amelyet az orrom a|att
hordok. 1HÁ-HÁ, ez csak vicc volt! A szám egy o|yan prímszám, ame|y nem oszthatő z1-gyel.
Remé|em, így könnyebb |esz kitalálni - Jimmy) Sajnos ha nem adja le a do|gozatát a barátod
idoben, akkor kakaóba fojtja a tanára. Ezért Íeladatod he|yreál|ítani a ,sérü|t ál|ományát, és
beÍejeznia do|gozatának a7onrészeit, aho|a vírus hibákat csinált. (sEGlTSEG:Ehhez persze meg
kell előbb találnod a |emezét is.) Nem baj, úgy értem nem ártana - szóval igazándiból - hogy-
ismondjamcsak ez tu|ajdonképpen egy olyan - tudjátok, egy o|yan beugró kérdés, Vagy mi' Ezt
persze csak úgy me||es|eg mondom, ez az apró tény ne zavarjon meg senkit, Vagy i|yesmi, csak
gondo|tam, szó|ok. Ugye amióta tava|y háromszor je|entettek Íel bennünket, vigyázok, meg i|yesmi
] ugy" értitek. VégÜ| is nem baj, hogy senki nem figyel ide, már megszoktam. Levente, mássz |e arró|
a monitorró|!Áh, nem érdekes. VégÜl is ez csak vizsga, semmi komo|y' Majd a pótvizsgán átmentek
egy kettessel- remé|em. Na, akkor azt hiszem, én ki is megyek. Nem zavar|ak titeket' ora végéig
máadjatok csöndben. HÁLlotHALLJA VALAK|?||Áh, nem strapá|om magam. Ezeknek már úgyis
mindegy.lnkább megyek és játszom egyet a DooM 3-mal. Az|evezetia feszü|tséget' Csak vizsga
- semmikomoly.

Sebő Ferv
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T!SZTCICTCTC
A ?000 |rodalmi es Iá/sadalml Havl Lapi3|tgé5 Í,áliázatot hiÍdet második otthc,ng,
a lzdzJdik 'zulettlnapJát ulnep|ő l. lerr Yo.k Kávéház tisae|etére. Páivazni iehet

edd|g íneg nem je|ent. maximum 25 í|ekk terjede|mú
pÍTza) í(ős'ai, vagy 6 versbói á||ó cik|ussa|.

A  próza i  mí]ben e|ó  ke l i  íordg| ion  a  .New York  KáVéház .k iÍe jezós ,  a  r ,e rsek  leg: l ább
egyikében p €dig a ,.New York. he|ységnév.Az e|9ő díi 49.999 forint.

Máíod;k dij egy negyszeméiyes pezsgős vacsora. a iáuéházban'
Harmad ik  d i i  20  ezer  Íor in t  ( ]  darab) .  A  pá|yamüvet  és a  je | ige  fe lo ldása l

tanalmazó zárt borítékot .New York oá|yázöt'. Címen, legkésőbb

1994. vÁ.lus 3o-lc
ke|l elkÚ|deni a lzerkesaőség címére: 1,| 1 7 Budapest Karínthy Fíigyes Út 1'|.

Dtjkiosztás a szeptembeíi 2o0s'bá|on.

Á Mag.var () lr,:rsás1ársas:ig
dIákpálp áZ:rÍ()Í hlrder l;t ós l 7

éves íanu |ókn:rk ..0lvarsís kiizbe.n
J u 1rlt t trszenr [rtr...9' címm(!|

A pá|yázat tartalma:
A pá|yázo 2-3 olda|nyr ter1edelemben Íoglalja ossze

azokat a gondoiatokat. ame|yek egy kozéiebbről nern
meghatározotl írásmű olvasása közben merÜínek íel

benne' Ezek a gondo|atok kapcsolódhatnak szorosan az
olvasottakhoz, de le het nek az o|vasmányé| mé ny

kiváltotta közvetett gondo|atok is. A pá|yázat a|apját
(kiindu|ását) bármi|yen Írásmű képezheti ' nem kizáro|ao

szépiroda|mi mŰvek. Ennek megÍe|e|ően a
|egkÜ|önÍélébb műÍajÚ szépiroda|om (regény, noveIla,

dráma, vers, ba|lada stb') rnei|ett a
. , terínészettudományos vagy a publicisaikai jeÍlegŰ
Írásművek (a kőzetek vi|ágátó| a tudományos.ÍaÍasáikus

írásokig) szolgálhatnak a pá|yázat alapmÚverkénl.

A pályázat Íormája:
A pá|y ázat kézírással, gépírássa| vagy

szövegszerkesÍóve| írott Íormában egyaránt bekÜldheiő
az o|vasott mŰ szerzőjének, címének' valamint a

megje|enés he|yének pontos Íettüntetéséve|.
. Kérjük, Iria rá a borítékra, trogy RÁLvÁznrl
Ugyeljen arra, hogy a neve, é|etkora, iskoláia neve es
címe, va|amint lakcíme pontosan íe| |egyeí tÜntetve.

A pályázat bekü|désének határideje: rbgq. március 1.
A pályázat a következcj címre kÜldendő: Magyar

O|vasástársaság HUNRA országos Széchenyi Könyvtár
1 927 Budapest

Értetetos és d|jaás:
A pá|yázatokat íe|n(ittekbc'| és diákokból ál|ó zstjri

egyaránt értéke|i. A kieme|kedő írói pénzjuta|omban és
könyvjutalomban részesülnek !
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W.s és Káoszos ot|etbörze

Mi|yen isko|át csinálnék a semmibő|?

Ez egy nagyon nehéz kérdés. Azt hiszem,
hason|ót csinálnék, mint a miénk, de, egy
csomó mindent mégis másképpen. En is
osszeülnék egy fiata||anárgárdáva|, de nem
egy évet Ü|nék és ez idő alatt készítenénk el
a jegyzeteket és egyéb Íontos do|gokat'
hanem jóva|több idő alatt.
Az én iskg|ámban jobb jegyzetek. könyvek
|ennének, érdekesebb orák, tÖbbfé|e
szakkör és sport|ehetóség. Az én
diák.jaimnak nagyobb esélyük i*rtne egy
Soros_osztöndij e|nyerésére' nerr. pusztán
azéri kÜldenék r,issza a jelentkezési tapot,
meri a nevünkben nincs bentre az. ltogv
'g:nrnázlum'. (Én azt hitteni, hogy ide olyan
eszes gverekex kerÜilek lre, aki}< más
gimnáziumokban ir: jó| nregái|Íák VL\lna a
helyuket.)
Rengeteg mindent másképp csiná|nék. de
sajnos azt nem tudor.n, hog,tl hogyan. Könnyű
va|amit kritizálni, de nehéz új és jobb
megoIdásokat kitalá|ni. Va|ószínű!eg mi,
diákok mindig elégedet|enkedni Íogunk.

Almaim iskolája

Ha módomban állna. én szabaddá tenném az
iskolába járást. A végén űgyis - lelkiismereti

okokból . mindenki bejön. A termek óriásiak
lennének, és a padok, mint egy egyetemcn
lépcsőzetesen körbe helyezkednének el.
Nem lenne bukás, mert a gyerekeket addig
nyuznák a tanárok, amíg a kettes szintet el nem

érik.
A tanítás 9-től fél kettőig tartana. Aki nem
akarna bemenni órára, annak lrem egy kijelölt
helyen kellene ülnie, hanem nyugodtan
császkálhatna kedvére, ahogy jól esik.
Az ebed változatos lenne' többféle ételből
lehetne választani. Az órákon lehetne enni,
beszélgetni, walkmanemi, amíg nem torkollik
zajongástra'

Beszé|getés

1. gyerek: Ha én tennék az igazgató bá
csi' akkor én minden gyereknek csoktt
adnék felelés után, és nem írnám be a
rossz jegyeket, csak a jókat, mert akkor
a gyerekek otthon is kapnának csakit, és
akkor egy idő után minden gyerek o|yan
dagadt disznó lenne, hogy nem férne be
aZ iskotakapun, és akkor nem kéne isko
lába járni'

2.gyerek: Haén lennék a mé|yen tisztelt
igazgatóság métyen tiszte|t vezetője,
akkar elrendelném, hogy minden WC-be
a Vécépapírrat egyetemben hamutartót
és szagelszívót is tetepítsenek, mert né^
mety atkatmakkor meg lehet fulladni a
meltékhe|yiségben leü|epedett fusttől,
és így nem tehet rendesen dohányozni.

3. gyerek: Ha én |ennék az igazgató, ak-
kor kirúgnék mindenkit, akinek 2,00*néI
jobb az átlaga, kivéve persze magamat.
Így én lennék a leg jobb tanuló 2,3-ma| .
(AttóI tartok, ez az eset méqsem vonat_
kozik igazán reám, mivel EN volnék az
igazgató maga.)

iskoluigozgolo

Ha iskolát vezetnék...?

ennék

Nem alapítanék
mindenki otthon.
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Ha én isko|aigazgató lennék...

Az én isko|ám hason|ítana arra' ami|yen ta-
va|y volt a Poli. Sőt inkább arra' amilyen ta.
va|ye|őtt, ámbár azt csak a harmadikosok
nosztalgikus meséléseibő| ismerem.
Azért lenne pár dolog, amit másként csiná|-
nék. Nem |enne |sko|abíróság. Ez a felje|en-
tősdi nagyon em|ékeztet engem va|ami|yen
korszakra, aminek eIvi|eg már vége'
Kizáró|ag tehetséges pedagógusokat foglal-
koztatnék, akik nem sza|adnak a Bíróságra
próbapereskednl, ha va|aki vé|eményl ny||_
vání| az órájukról' (A problémás diákok Íe_
gye|rnezésére nincs még kidoigozott ter-
vem, ráérek, majd ha iskoIaigazgató leszek')
Töbtlei íigye|nék arra, hogy ne |egyenek ko
vetkezetlenségek az oktatásban és a sza
bályokban. Inkáb|r a lényeges do|gokra tek-
tetném a hatgsú|yt. mini pé!dáu| az időben
t:ikészü!! !ananyag, 4s nern arra. iioEv kihoi
t.nikorn ritcsináit, ami szabá|lellenes
Jcoban fig}cini;k, kit ves:ek íöi ciákk.ént.
Goncjoji valaki arra. hogy a Poiiban há.tcm év
rrtúlva |eáliaz é|et? i"ia rrem lrarnaraobI
Ha a nanguiat picit javuina, és nelrl ienne ta
nár cl!ák e||enségeskedés, ez a suii tér.i)lleg
ió lenrie.

Semmiből nem lehet iskolát csinálni. [l|eWe' de
igen. Egy festő vagy egy szobrász iskolát alapít-
hat újításaival (pl. Vasarely).
Egy tényleges iskola a|apításához minimális dol-
gok sziikségesek. Legszükségesebb az előadó. Ha
azhiányzík' akkor nem jöhet létre iskola.
Az épület nem sziikséges. Lehet órát tartani egy
szép virágos réten is. fersze ez lehetetlen nagy-
városban.) Kü|önösen alkalmas a szabadtéri ta-
nítás a termésl'etismcretre. fí|azőfiára'
pszichoIógiára, stb.

Ez az iskcl|a tu|ajdonképpen ideális szá
momra. de ha Horn papa lennék, változtat-
nék egy két do|gon'
Nern ragaszkodnék olyan nagyon néhány
sötét emberhez, nem tennék meg mindent
azért, hogy itt maradjanak. AZ i|yen problé.
n'rák rnegeiőzése Vég*!t Iehet, ilogy haszlics
ienne az- A!.1.G-ban alk.almazott rncdszer,
vaqyis l.rcgy az (ijoncok. már nyoicaiJik rna
scrcik fé|évében icejárrrár.lax., és így érr ve
gén námi szórás |eh*lrre.
ES HCGY ELLENTI',ONDJAK MAGAMNAIT
ez a szórás eÜy tmgy nÜiyeség, i:iszen ityeri.
kot csak a ianu|mányi eredrnény szárnít A.z
isko|ánknak viszont nagy e|őnye. hogy Íog
|aIkozik a gyerkőcök egyéniségéve| is, és lra
csak a _ mondjuk - négyes át|agot megütő
tanu|ók maradnának az isko|ában, bizony
sok érdekes, értékes embert e|veszítenénk.
Ugyani|yen okokbó| persze jó is, hogy a ta-
narak harco|nak egy-egy emberórt. Sokan
vannak itt, akik miatt erdemes.
De, kérem szépen, ismerjék már Ío|, hogy ki
az, aki miatt nem érdernes! Mert van i|yen
biztosan.

A l,akltelekí Népfdiskola 1994.
_ - jr'rntqs-jultus-augusztus hÓnapban

angol-francla-német nyelrÉanfolyarn okat sz errl e z
középískolások részére bentlnkással.

Felvéte|i követe|mény : 2.3 óvi intenzÍV nye|wanu|ás.

A taníolyam |deJe:
_ ango|: június 20 - jú|ius 9._ Írancia: iú|ius 1 1 - jú|ius 3o.- német: augusaus 1 - auqusaus 1 9'

Traszám: 9o óra 1napi s o|'a] rr!]iso o,al
Az érdek|ődóknek |evólben tájékoáatást és'Íelvoieti adát|apot kÜ|dünk"

A je|entkezéshez önéietrajzot kérünk csato|ni'
. . . -AtanÍo|yam díja:250oo Ft/íó, napi négyszeri étkezésse|'

....1í-.]:é.': H nyert hal|g alók m ax im u m so xoi"rieavezrn ényt kaphatnak.nelvegen tenlszezés, kerókpározás, úszás ós egyéb sporto|ási és kirándulási
Iehetósóg.

. Postacím:Lakiteieki NépÍőiskola
6055 Lakilelek, pf:40.
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Midőn a nagy lsten elérkezettnek |á||aazidőt, hogy teremtsen, gondolt egyet, s eme gondo|at nem vo|t más,

mint maga a teremtés.',Akkor hát teremtsünk!"-_ mondotta, de látván, hogy egyedü| van, elgondo|kodott

azon, hogy: ..Na most én hu|ye vagyok, hogy itt magamban beszé|ek?', De rögtön érvelt mága me||ett: ''Szere-

tem az érte|mes lstenek táÁaságát. oe nékanyarodJunk ela témától. mondotta _' teremtsünk! Egy pi||anat!

Hogyan kell teremteni?', Eme gondotator végigúutoilák agytekervényein, és zavarba.:x'"jl"Il :ll:.l]:*.
nnjónnék?" E|piru|t, maJd mlkór megb|zonyosodott arró|, hogy nem |átják, azt gondolta: ''En nem VagyoK bu-

ta, tehát okos Vagyox. oe nát k| hiszi ezt e| nekem? Kéne va|am| Pa|i-madár, aki mindezt e|hiszi. Ke|| egy |ény,

xi,nuni'ony íqa űi,hogy lsten V.agyok, és okos.,, Ezért teremtette Pa|it, ki mikor napvi|ágot látott, ezt mondta:
;rsiÉrlrrur'. rsíen etégeó,ett volt. így.szó|t: "Ebbő| is látszik, hogy az ember ostoba, én meg okos vagyok.'' Bizo-

nyítván ezt az állítá;át, szenrténóiő például mutatla be Pa|inak eddlg| teremtéselt. ,,Kezdetben nem volt sem-

mi, csax Én. Ahhoz. hogy tererntsek, nem elég |stennek lenni Azt is tudnunk ke||. hogy mi vagyunk |sten' En

pedig nem tudtam, nog!tstenvagyok, ezértteremtette|ek téged, ki azt mondta'e|őször:'|STENEM''' |sten be-

izéaá végén k.is szÜnétet tar"tott, n,logk.öszönte Pali szc|gá|atait' nrajd MEGSZÚÍWETTE. Ezálta| teremtette a

nagy eiteitmondást, me|y ígv hangzik: ',Lenni vagy nem |enni...,. t-ehet, hogy ezt Shakespeare rn-oncta. No,

neíi u";. Ebbő| ls látszii.l, nog' sen}. sem tÖkéletes. isten ekkor megirrt egyedülvoit. Nagyollegyedül. Es ez az

állapoi még nagyon sokáig iartott. Maj.j ismér összegezte teiemtéseit:,.Megteremtettenr a gondo|atot, a te
,u*té' gonrlotaiát, és már ieremi€ttern is va|amit..'De semrni kézze|fogható bizonyíték.a nem voit. GoncJola-
taiba mörü[, és azott kai:ta magát' hogy már egy jÚ ideje csak beszél. Figyelr'"reztetie inagat: ,,Térjiink a tárgy
rat"
Kezdetben teremiette a világosságot, majd |átta, hogv ez. mllyeir ió, és nagyon megÓru|t Észébel jtttott' hogy
ezzelkel|ett volna kezdeni. |-átta, hogy még sok tanu|nivalója van. De hát ha még van mit tanulni, akkor van,
arnit még nem tud. Nem tökéietes. Nem tudja péidáu| magál megszÜntetnl Pedig ha |sten lenne, mindent tud_
na. Ebbe belezavarodott. Látta, hogy va|ami nem stimrnel' ..Na rrrivan? Zsákutca| Hagyjuk az egészet!,,
Végső e|keser.edésében teremtette a Fö|det, a tengereket, konlinenseket, minket és mindent.

U.i': . Most mit csiná|sz, |sten? . kérdeztem rneg tőle egyszer.
- Azon gondolkodom - mondta -, hogy hol szúrtam e| ez| az EGESZET?

Budai Bogyó vallástörténész _ Kábé

2.

Nos. Van a Káosz. A semmi. És van a Főisten.
A Főisten egy napon letelefonált Westel telefonján a Káoszba, és kijelentette, hogy meg kéne teremteoi a világot. Es

akkor a Káoszban megteremtődött egy robbanással a világ. Bolygók, miegymás. Ekkor a Főisten ismét a füléhez emelte

a telefonkagrl 6t es tárcsázott' Megemlítette, trogy az egyik bolygón életet kellene teremteui. A bolygót pedig nevezzék

el Földnek. Ekkor az erúített bolygót víz borította el. Minden tiszta mocsár volt. Ezeket a Főisten saját keztíleg csapolta

le. Mindez elég sok időt vett igénybe. Mikor befejezte a munkát' hazament. Letilt IBM számítégépe elé, és a Harvard

Graphics program segítsegével megalkotta a növényeket, állatokat' Utána elővette kiilönleges nyomtatóját, és kinyom-

tatta őket. Ez a nyomtató azért volt különleges, mert a dolgokat háromdimenziósra nyomtatta ki. Ezeket eltiltette lent a

Földön. Majd megalkotta Jancsit és Jutiskít. Így szó|t: ,,Legyetek!,,Es ők lettek.

És mozgólépcsőn lementek a Földre. Éttet, étdegéltek boldogan , Aztá.n befizettek egy utaásra a Kanári.szigetekre' El

is mentek oda. Történt akkor egr napon, hogy Juliska egyedül sétá|t azegyik szigeten. Megállt egy fa alatt' amely tele

volt jobbnál jobb íaí Fruittellával. Hirtelen előtte termett cgy kígyó, aki a kóvetkező reklámszöveget énekelte:

Kóstold meg bátran,
griimölcsíz a sádban...

fu lutist<a megkóstolta. Erre kapásból okosabb lett, és rávette Jancsit, hogy ő is egyen belőle. Janc'si hallgatott rá. o is

evett belőle. Ezt viszont a Főisten nem nézte (a távcsővel) jó szemmel, és kiűzte őket a Kanári-szigetekről a Hawaii-szi-

getekre.

1 .

Anonymus-KB
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Rész|et a Szkeptikon Teremtéstörténetbő|

Az Enciklopédia Ga|aktika szerint a szkept|konok a
FÖldön é|t harmad|k lntell|gens ÍaJ. Nyomaikat eltö-
rÖlte egy reJté|yes katasztrófa. Az egyetlen
megmaradl nyom utánuk egy kőtábla a
teremtéstörténetÜkrő|. Ez a kő civl|izációjuk uto|só
éveib<í| származik' Valahonnan megtudták, hogy
minden va|amireva|ó fajnak Van egy teremtés_
e|képze|ése. Ez őket eddig ugyan n€m |zgatta, de
ennek hatására összecsaptak egyet, s hogy
eredetinek tűnjön, egy kőtáb|ába vésték. |tt talá|ható
a teremtéstörténet egy része.(A teljes történet nem
fért rá az Enciklopédia Ga|aktika 16_mi|liárd
oIda|ár.a...)

'. ,,...S midőn bevégzé az |sten az Ő bo!gó;á.
nak teÍelntését, gondo|á at'ra, hogy sivár ezen vidék
élet nálku|..',. MarvÍn Íőisten idáig juiott e kcitáola ta-
nuimányozásában, amikci is rájatt' hogy az semmi.
iyen hasznos inÍcrmációt nem nyiljt nek.i. Jó nagvr,t
csattant' 5ondo|ia magában, miután a Í a|hoz vágia.
- ltdegint egy fantáziát|an, haszná|natat|an
vése|rnény ia íirká|mány időbeli megÍe|elője) _
Íakadt ri" Úgy érozte, mé|tatlari hozzá, hogy iiyen
hü|yeségekke| iopják az idejét. Hiszen mégiscsak Ő
a Íőisten!

.|6 mi||iárd g|ukk óta (g|ukk:szkeptoid időmé-
résiegység) nem csinált semmiérdekeset, de mos.
tanra mege|ége|te a do|got. Vége a |ógásnak| - dön-
tött, majd ísteniteendőkbe kezdett: neki|átott bo|ygót
építeni, é|etet teremteni| Ezen szándékában csak az
zavar|a. hogy Íogalma sem volt arró|, hogy hogyan
ke|| mindezeket csinálni. A|attvalói . a fiatal istenek _
nem tudtak segíteni neki, és most meg a szak.
iroda|om is csődöt mondott. Nem baj. Sőt! Annáljobb|
Őt nem |ehet megá|lítanil Majd megmutatja, hogy
mireképes.
Na, vágjunk a közepébel Építsünk egy bolygót|- ki_
á|tott fel, majd korbenézett, hogy ha||otta-e va|aki ezt
a f eIe|őt|en kijelentését.
Egy bolygóhoz anyag ke||ene, és nekicsak energia
á||a rende|kezésére'
E|határozta, hogy próbálkozásait egy nap|óban rög_
zíti.

1' g|ukk ''A bo|ygóteremtése'':
Rájöttem, hogy az aszteroldákbó|(Ezek biztosan va_
|ami előző isten bénázásai...) egészen jó bo|ygót |e-
het csinálni. Máris e|készítettem az elsőt!Gyonyorű!
Csak egy baja van;túlkicsi. Azért elsőre nem rossz!

2. g|ukk',Még mindig bolygóteremtés..''':
Megvan a második! Ezmár e|ég nagy, de kicsit röhe-
jesen néz ki... lnkább kidobom az egészet a francba!

3. glukk "Még mindlg az a rohadt bo|ygól.'
Meglepő do|og történt! A két bolygót e|dobtam' de
azok ahelyett, hogy e|repü|tek volna, inkább e|kezd-

tek a Nap körü| keringeni! (Egyá|ta|án, hogy a fenébe
kerü|t ideeza Nap?)
Unom az egészet, |nkább abbahagyom'..

1 g|ukka| később:
Éz az egész bolygó do|og kezd egész tűrhetően ki.
nézni. Nem te|jesen gomb (azigazat megva||va e|ég
beteges formája van...), de azért kezdésnek megte
szi! TovábbléphetÜnk a kÖvetkez ő Íázisba.

4. g|ukk,,Az álIatok',:
Terveztem egy csomó ál|atot, erre mindegyik meg_
dÖg|Ött| T a|án v íz ke||ene nekik?

A 4. g|ukk második fe|e, ,,A víz teremtése'':
Megvan.

5. g|ukk ''Növények teremtése',:
Szuiper ú; novényeket terveztem..., és még nrinelig é|.
nek!

íi' glukk',Á||atok t:rerrrtése,. :
Megvannak az á|tatok is. Van egy keivencem iS' a
de|fin' Egészen lnte|iigens. {|e hát ez is az én zseniali-
tásorn!
Na, vége az egésznek| ltt a rraci Új borygó, mincjen
műkodík, tuti jó sz.3rakozás|

.t g|ukkalkrósőbb:
',Mi ez az|ZE?? Honnan jÖtt, mit akar, ki hívta?', Egy-
szercsak, amikor éppen nem Íigyeltem oda szegény
magánbo|ygómra, megjelent va|ami|yen gusztusta'
|an új á|iat! E|kezdett hadonászni va|amilyen kőda.
rabbal, mire kiirtotta a fél á||atvilágot! Azért nem
o|yan rossz konslrukció, még inte||igens is. Mintha
csak én csináltam volna| Na jó, nem irtom ki őket
rögtön, mint a hÜ|ye dinoszauruszokat az elején.

7. giukk "A szkeptikon, vagy mia fene":
Rájotlem, hogy ezeket a szuper lényeket végÜ| is én
csináltam! Jó, hát mutáció, meg minden, de azérl
nem rossz, mi?

2 plock-kal később (plock:szintén szkeptoid
időmérésiegység):
Ez BoRzALoM! Ezek már az|hiszik, mindent szabad,
csak mert o|yanok, mint én? Éppen az előbb kopog-
tatott az ablakomon egy i|yen kreatúra' hogy ő most
va|ami csodanovényen á||, meg hogy neki tojáshéj
ke||szigetnek. Ez hu|ye?l Mit akar már megint? Most
meg arról beszé|, hogy én a nap vagyok, meg hogy ő
valamiszkarabeusz! Ez megveszett. Na most aztán
rendet cs|nálok ezekné| a tú|civilizá|ódott barmok_
ná|, hogy egymást sem fogják megérteniI
Há| ez sem Jött be. Megtanu|ták egymás nyelvét|
Most már a Végső Fegyverhez ke|| fo|yamodnom:
mondjuk e|árasztom őket vízzel'..,.

Horvátth Szabolcs. KB
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ctt *prÁ*pee,dp"* űa&á{eu **pd
lszonyatos veszélyben érzem magam' és saját lelkem meg-

mentése érdekében írom ezeket a feljegaéseket. Bár min-

denki csak érdekessegként kezeli véres realitás belyett, azért

nekem könnyebbe teszi. hogr elvisetjem ŐrEr. Azóta, hogy

sz-emélyesen léptek kapcso|atba velem, kÍilönös álmaimon

kíl'iil semmi jelét nem mutatták jelenlétüknek. Felírtam ide

prír iílmomat.
',Sötétség vesz körül, kis vöröses elszíneződésekkel. Ha ezek.

re koncentrá|ok' eltűnnek _ zuhanni kezdek. E,lveszettség

érzése kavarog bennem. Vesztettem. (Halálfélelem?) Nem

érek földet, nem ernlékszem, hogy zuhantam volna - nincs
jelentősége. E,gy nagy házat látok balra, hosszan húzódik el a

távolba. Nem is olyan nagy, de a hatulját látom. Kis kijáratok
vezetnek ki ezen az oldalán, de ezek csak kis kijáratok. E|őre

földút vezet' üveges törmelékek szerteszét. Jobbra egy lapos
gyárépüiet. Kicsi Inkább rak.tár. |]iőtte i'alami haic,ro.ba van
,.ai.-va. anrit rneg akarok nózlri. íJtt vagyok a hair:mliái, nera
latorri. mi ne. Iiátulról nregszó|ít. Megfcrdui'.rk' r:Iiitg az
,szon7at. (Érzis. basonló az e liítrblliez. ke1: rrlurac. Ki ez'l
Halál, mumrrs, uóv''elt:n btirzaiom ' r,aianli ílyesini. il'repkor

nrár fei szokiarn óbrerJai.) Rárnrróz azt lri..lzcll, iriricse.trck arr-'.
v..laásai, de mógis tudoro' hogy ki az. H;igyd azokat! - czl
rnondja, ó.. mcgszűirik. (Elmegy? ijlfordtijiar,'r?) RáIrézek a
ilalomra. Az előeií jelenség cl|enérc riregpróbái'orrr uregi'iz's.
gálni, érrlekel, mi az. Halomba l'an rakva cgy csomó ham.
burgerhús. Trrriorn, hogy az, mert látonr' úristen.... Az egészet
a torkomban érzem, a halomban emberi ujjak vannak
összekeverve valami állati belső szerwe| (hounan jótt ez a
hamburgerhús képzet?). A torkomban egyre rngycrbb valami.
Rámzuhan azéjszaka. felébredtem. Torkomból kibu8gyan a
hányás, végigfolyik a lcpedőn. Álmodtarn - rájövtik. Villanyt
g1rrjtok' hogy takarítsak. Ne...,'
(Ébredés kíilönös körtilmények között - reggel háromnegyed
batkor. Agynemű tiszta, utolsó ernlókem a saját hán"vásom,
amelyben elfeketedett és friss levágott emberi ujjak
kavarogtak. Előző napi ebéd lekváros[ekercs és meleg.
szendvics, vacsora mákostészta. Aznap alkalmatlan vagyok
mindenre, betegség gytitör.)
,,Sárga és fekete négyzetháló. Távolodík és közeledik. Rea-
litás elvesztese, sötét utca, egy kapualjból csosszanó hangok.
(Utca ismeret|en, bÍtnzám ll3-as - i|yen szám nincs a
környéken) Fel kell mennem a második emeletre. Sötétség
(realitás . nem jó a lépcxíházi villany), meg kell keresni a
kapcsolót. Sötétben tapogatózom' megvan' sötétség
megsziÍnik. Ránézek a kapcsolóra, az betölti a tudatomat. A
gombon két szem néz rám, miniatűr reális szemek -

pislognak, színesek. (l.{em zavar, realitásnak veszem . a fény
a látást segíti elő' ennek jelképe a két szem, ezert logikusnak
tűnik) Elindulok a lift felé, belépek Mögöttem csosszanó
harlg' amint megfordulok'.. (nnen következő emlékek más
belyszínről van'ak) IJdvar, körbe házak. Nem viírosi bázgk,
középen kut. Meg akarom nézni a kutat, de leesik az órám.
Lenézek, a teljes képet egy kis betonnal köríilvett, légyzet
alakú rácsozat tölti be' valami fennakad a rácsokon.

Megkönnyebbüles. (AZt hittem, az őrám az? Más ok?)

Felveszem, akezemhez erősítem. Ránézek' és az visszanéz

rám..' Egy kifordult szem, lassan folyik le a kezemen, valami

húz be a rácsok közé' Üvöltök, tudom, hogy most a zuhanás

következik' A rács alatt tele van kivájt szemekkel, beléiük

süppedek. Nem kapok levegőt, kezek tapogatnak... nee.'.

sikoltás (a sajátom? á|doz'atoké?) hirtelen vágott mély seb'

fröcskölés... jézusom... ezt nemhiszem el..'',

@bredés oka feltehetően hirtelen idegi túlterheltség, esti

film, una]mas, feketc-fchór szerelmi történet _ nem nóztem

végig' Elalvás előtti olvasmányom Napóleon-életrajz, va-

csora narancslé és vajaskenyér.)
(Következő két bejegyzés a'sz,ertőkérósére töröive - aszerk,l

( . . . /
Ami r'iszorrt érdckcs. al az,hogy tegnap ójjcl hárorn csatía

násra í:bredtelr|' |{áltiÍn mal;cldperc:ctr be|ül összcsz-c'licin

ír!&{&B.i, kitisll,iult a l.c.jeirr. Kczeurbctr eg.\,i Í'}agaín álta.i kreiiit

riragtri]ziumhorntlá,r'iii lc}iasaifam á.*,1a,r, niciié a t.ii|drc.

Sernrni Üem !nÜcLa'!., .;6' ili7ir'lS l.cllam bcnrr,:. irtli1y Őii ;rz.lL.

Feg.yr.crernct megair-| eló tartva indtútam cl iassa.n kiÍ'eié a

sz:lbábál, kÍts:'va - ek'k:.'r. dv,cnban kir'iji<kt:tiő clilgc.i

fedeztem fe! A padtót va|ami síkos illllog Íerlte, amirc csak

í'kkl.lr letttlll f igyei lrr.:s, arililor 
.nclctenyereltcni. 

Sza3a rrcur

hastlnlílt>tl scmniilverr evilági szaghoz, bár eisőre í'alréjla

emlékeztetett. Kezetrr remcgni kezdett, és óvatosan felálltam
villanyt gyújtltni. Nem nézlem a kapcsolóra. érzékeim
fesziilteu kémlelték a szrlba sötét sarkait, szívem hevesett

vert. Amit ujjaim a kapcsoló helyett tapasztaltak, azt nebér'

undor nélkü| |eírni. BelesiippccÍtek, és az állaga legink.íbtl
valami kocsonyás dologra cmlékeztetett' ami - mihe|yt

belenyomódtak ujjainr - lágyabb lett és lecsurgott a kezemen.
Rémíilten kaptarn el bal kezem, a hirtelen nrozdulattol
azonban elejtettem a fénybcrmbát. Azt hiszem' hibát

követtenr el' Szinte azonnai stillyedni kezdtem' gorrriolataim

koponyámnak lgszülve kesziiltck kitönri szemeinren
keresztül. Mikor a bus engedett. szemeim helyén
idegroncsoló fájrlalmat érezlem, és valami kocsonyás
cstrrgott végig az arcomon. Végtagiaimat nem éreztem.
Lassan rájöttem' hogy egész testem megbénulhatott'
Kezdett világosodni, ha ug-van lehet világosságnak nevezni
azt, amikor a ho|d fénye tükröződik egy éjféli pocsolya sötét

tiikrében. Furcsa épületeket láttam, amelyeknek valami gond

volt a geometriai formájukkal. Va]ami nem stimmelt velük.
Tudatosult bennem, hogy áknodom. Kezdtek visszatérni
érz'ékeim, kezemben szorítottam valamit. Ahogy felemeltem'
hogy megnézzem, mi az, egy hang ezt súgta a fiilembe:

OTT EMBEREDRE TALALSZ MAID.
Ezek a szavak vissáangoztak a fejemben még akkor is, ami-

kor reggel felébredtem. Ma reggel határoztam el, hogy nem

hagyok fel azon próbálkoaásaimmal, hogy a kiilvilággal

tudassam jelenlétüket. Kezemben ugyanis egy gyűrűt szo-
rongattam.

Fery
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A KEIDET
Azóta, hogy a.,betÖrőve|ta|á|koztam',, utá|om a csendet. ÁItatáoan amint hazaérek, mindent be-
kapcso|ok. Értem ezalatt a magnót, a TV{ vagy bármi mást, ami megszÜnteti a csendet. A mú|t-
kor viszont a TV levágta a biztosítékot, ami még nem is lenne o|yan nagy baj, ha nem robbant
vo|na fÖ| azután, hogy az áramot visszakapcso|tam. Mire a robbanás hangja elcsÖndesedett vo|-
na, rémisztő hangokat ha||ottam, melyek valószínűleg a szomszédbó|jÖttek. Mint később kide-
rü|t, a TV rossz vo|t' Éppen ezért vettünk egy új készüléket, sőt, még a lakást is nangszigete|tet_
tÜk. Ez utóbbit az én kérésemre. A baj csak az Vo|t, hogy egy pár napra rá Újra ez történt, s ami
igazán megijesztett, hogy ekkor is ha|lottam azokat a hangokat. Ettől a naptó| kezdve nem |át_
tam a csaiádomat. Regge! e|ment mindenki, és többet nem Jöttek vissza. Mikor pár napra rá be_
je|entettem az esetet a Renciőrségnek, azt mondták, hogy ne szőrakozzak ve|ük, mert csúnyán
megjárhatom. A körü|öttem é|ő emberek bo|ondnak néztek, mikor a segítségüket kértem a csa_
ládom Íelkutatásában' ugyanis ők (úgy)tudták, hogy már régóta egyedü| é|ek. Utánanéztem a
do|ognak. A csa!ádom, aki me|lesleg nem is az én családom vo|t - mive| az őket ábrázc|ó képe_
ken vadiclegen emberek vo|tak . a nyo|cadik é|etévemben megha|t egy repÜlőgép szerencsét
lenségben. De hiszen ez nern az én cs;a|ádom! Ez nern igazlCsak sajnos mindenki más szán.lára
ez a realitás. Ern|ékez-nern kéne o|yan emberekre. akiket nern ismorek. Ez va|arni rcssz tréfa !e-
hei' de rniuián a szü|eint két hét rnúiva ssrn js|enii(eztek. már t.liztos volianr b€nne' hogy r'ent az.
Vaiarni Írr|dÓniti|i do|og tcrtént Valarni olyan amit a vi!ágcn csak egy embe;t íuc!, cs az én vla-
gyok. Ez{ pedig nern cszthalom rneg senkive|. mer! órÜlinr;k néznének, hogy miket beszé|el<. Et-
mentenlapárr |akasára, de amictt fogadoit, az megclöblrentett. Hecsörrgettem és kis várakoeás
ulárr egy iéríi nyiioit ajtr-it Fut.csa, hirjeg tekintettei kérdez-te. nog!, rni*- clhajto<. Én meg) csak áli
tam r:tt, ós nézte nr a férÍit. a íeies.:gét és a gyerexeit Mindel isrnertem, lttszen az a térti, aki a1tii
nyitott, az apám volt. Szerettern vo|na rnegkonnyebbülni, de |áttam, hcgy komo|yan nem tudja, ki
vagyok. ígyhát bebocsátást kérter.n, majd a nappa|iban' ahoÍ hellye| kíná|t. leü|tem. Kértem,
hogy komo|yan ha||gasson végig, és beszé|ni kezdtem. Mindent eImondtam , ami az utóbbi hóna_
pokban történt ve|em, és be|eszőttem a lorténetbe mindent, amit ró|uk tudtam' A hiba csak az
vo|t, hogy apám e|mondása szerint én megha||tam rögtÖn a szüietésem után, és hogy őt meg az
anyámat nem úgy hívják, ahogy én tudtam. Azok, akikrő|én beszé|tem, megha|tak. Ekkor nyo_
matékosan felszó|ított a távozásra, és én e| is mentem. Sétá|tam és emésztettem az új informáci_
ókat. Mi ez? És hogy hogy meghaltarn? És miért nem a szü|eim a szÜieim? Mindenesetre mások
eiőtt palásto|ni kel| az érzéseimet, és erről ha||gatniÍogok, ha nem akarom, hogy di|iházbazárja_
nak. Megkerestem anyámat is, de ott egy férfi - az anyám é|ettársa - azt mondta' hogy jó a hu-
morérzékem, de húzzak a Írancba, csak csúnyábban. Még egyszer próbálkoztam apámná|, de
most már durvább vo|t, mint mú|tkor. Tiszta csőd| Rá kei|ett ébrednem, hogy valami komoly do_
log történt. Eközben persze mincjen nap ha||ottam azokat a rémisztő hangokat. Pár nap múlva
észrevetlem, hogy egy csomó pénz van a posta|ádámban. Valakiegy ismeret|en címrő| _ utána-
nézlem: egy nem |é|ező címről . pénzt ku|d nekem. De ki? Sokat járok konyvtárba, de még
mindeddig semmit nem talá|tam. Nem sokat vagyok társaságban, mert la|án már csak néhány
barátom á|| ve|em szóba, akik nem tulaJdonítanak nagyobb Jelentőséget az e|ső napokban va|ó
dühkitöréseimnek. Így tengett az életem. De egyik este, mikor az erké|yen elmé|kedtem, va|ami
furcsa érzés vagy erő kényszerített, hogy menjek be a |akásba. A szobában nem |áttam semmi
kü|onöset, De mikor az asztalra esett a tekintetem, egy apró tárgyat pillantottam meg a közepén.
Egy apró, aranylótárgyat' Fölvettem, de amint hozzáértem, a |akás e|kezdett átalakulni' Kétség_
beesetten próbá|tam menekülni, de leblokko|tam. M|re mozdu|nitudtam, egy sötét helyiségben
talá|tam magam, me|yet egy kis ab|akon át besütő hold vi|ágított meg, úgyhogy e|ég rosszu| lát-
tam. A helyiségbő|csak egyet|en lépcső vezetett le. Összeszedtem magam, és elindultam |efe|é
a |épcsőn, de úgy, hogy miné| nagyobb zajt csapJak. Fo|yamatosan mentem, mígnem egy |ép-
csőfordu|óná|megá||tam, mert éreztem, hogy ott vár rám valaki. Hogy ki, azt nem tudom. Erőt
vettem magamon, és kiugrottam, do már csak egy e|tűnő alakot |áttam. Hogy ki vo|t az, nem tu-
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dom, de egy biztos: nem |de tartozik. Ezen sokáig gondolkoztam, mint ahogy azon is, hogy ho_
gyan láthattam meg a te|jes sÖtétségben. Mik.or |eértem, egy valószínű|eg hosszú és széles fo_
|yosóra érkeztem. Gondo|tam, |epihenek, mert a szívem a torkomban dobogott, de egyszer
csak erős fuvallatot éreztem, és meg|áttam ogy fekete, pe|erinbe oltözött, kezét összeÍogó
alakot köze|edni. Lépést nem ha||ottam, de ahogy kicsit köze|ebb ért hozzám,láttam, hogy nem
is |ép, hanem |ebeg. Ahogy fÖ|nézett, megláttam a parázsló szemét, me|y be|émmart'
Ösztonoseníöleme|tem a kezem, de nem az arcom elé, hanem vá|lmagasságban kinyújtva. Föl-
ordítottam a fáJda|omtó|, me|yet aza|ak égető szeme okozott, és minden érzés,me|y az utóbbi
hónapokban összegyű|t bennem, egyszerre kitört belő|em, pontosabban a kezembő| ' egy kék
vi||ámsugár képében. Ez varázs|at volt, vagy legalább is mi így hívjuk. l.lem is vitás. A vi||ám
robbanást idézett elő, ame|y |eszakította a karom, és zuhanni kezdtem a semmibe...
Arra ébredtem' hogy va|aki poÍozgat. Ahogy kinyitottam a szemem, észrevetlem azt a sok em.
bert, akik körü|ottem á||tak, és azt, hogy az utcán vagyok, nem sokkal a lakásom me||ett. Fö|á||-
lam és megnéztem magam. Semmi bajom nem vo|t. Kicsit mintha elaludtam vo|na a nyakam, de
semminnás. Hal|ottam, ahogy az ernberek véleményt mondanak, de nem sckat törődtem ve|ük.
Elindu|tam hazafe|é, és közben egy terv Íogaimazódotl meg azagyamban. Nem kérdéses. meg
nyitottam a kaput egy másik dimenziiba...

3662gnkó László

É\eÉ iléEry tpeszeEge{ese valaho!
me$$ze'' & gEem söld! dlrmemzigjl{.f,r&rl

TeiEn ugy unatkozom.
Tudod mit? Benne vagyok.

Sem tér, sem idő nem korlátozta őket, s mive| öroktő| fogva |éteztek, úgy ismerték egymást, mínt a
tenyerüket. Koncentrá|tak.
Elkezdődött.
Először a fő fizikai a|apokban egyeztek meg, és vigyáztak arra' hogy egyikÚk se kerüljön tú|sú|yba, mive|
egymás ellentétei vollak. Ha egyikük a pozitív, a másik biztos negatív |esz. Ha kinevezünk egy ba|t, kel!
|ennie egy jcbbnak is. Fö|öttÜk csupán egy törvény ura|kodolt: nem kerüihettek sem fölénybe, sem
hátrányba a másikka| szemtren" Ketten vo|tak, de mégis egyek, vagy ha jobban tetszik' egy, ami kettő.
Elosztották egymás közt a tu|ajdonságokat, fun}<ciókat, a semrnibő|va|ami|ett. De ott vo|t az e||entéte is, hisz
né|kü|e nem |étezhetne.
Az egyensú|y orok.
Megá|lapodtak, hogy ezútta| mindössze három dlmenziót Íognak fo|haszná|ni a végte|entlől, s
meghatároz|ák az idő i rányát.
Majdvártak'
A rendszer működott. A szóródó őstojás anyaga néhány pontban sűrűsodni kezdett, a meghatározott
torvények szerint. Kia|aku|t néhány csillag. Holdak. Üstökösok, gyűrűk. Bo|ygók. Néme|yiken - a puszta
gondoIat hatására - vegyireakciók indultak meg, nemsokrará baktériumot< tuiobt<tonak saját oxigénjükben'
Fotoszintetizálók kúsztak a partra, s Íogyasztóit< utánuk. Növények, á||atok. Étőtényet<. Sokán, sortétéx.
- Szerintem...
Ne, várj még' Ezek még nem gondo|atok" LétÍenntartó ref|exek' okozati reakciók. Nincs Tntudatuk. Aki

ráébred, megismeri, f e|f ogja kettősségÜnk'
Mikor elérkezett a pi||anat, létrehozták. De semmi nincs e|lentét, pár nélkÚ| - csináltak hát egy másikat is.
Szaporodtak, sokasodtak, sokan sokÍé|ék |ettek. Mind ontudatta|' hisz a |é|ek végte|en' ugyanannyi az egy
darab, mint az ezer darab.
Dimenzióiuk, környezetÜk, sőt, saját maguk is korlátozták önmagukat így muszájvo|t rende|etekke|á|ta|ux
még fölfogható határt szabni |étüknek' Vo|t öntudatuk' haszná|ták, s égyre gy-akrabban szegték meg a
kezdeti megállapodást'
. Elfáradtam, hagyjuk abba.
Jó. Majd Iegköze|ebb jobban sikerÜ|.

S mindez pil|anatok alatt játszódott le.
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...Az életem nagyon nehéz és sivár. Már gyerekkoromban

munkára fogtak, s írni-olvasni nem tanultam. Ki vagyok

szolgáltatva, rendelkeáet velem az apám' a férjem s ter

mészetesen a hűberur. Jog szerint persze nem vagyok a

hűbéruram tulajdona, de . mivel az őriási birtokán van a

viskónk s a tenyérnyi földünk - sajnos nagy hatalma van

fölöttünk. Ki veszi itt figyelembe a trrlajdonjogot?!
Amikor tcrhes voltam, azonnal fölr,cttek az ispotályba, s

egy rcndelet szerint még szőlőt is szedhettem szabadon a

hegyen. A' munkámmal korábban végezhettem, S a gyer-
rnckemct magammal vihettem a mezőre. Perszc a rendel-
kczósck nem is. engem, hanem inkább a gyermekemet: a
l.ölclesúr leendő munkásá t védelmezték'. Anyaként mégis.

csak jobban megbecsülnek, mirrt tlolgozíl nőként. Csalá_
tlomma| - mivel földműves-.iobbágyok vagyunk ' többet
szenvedün} az. időjár íis viszon tagságai tó|, rn i n t a kastély.
ban fogialkoztafotl társaink: a komornák, szakácsnők,
szobaláq-vrrk. De a legt;ibtr szcnvr:dést a keg.l,ctlen tö|rles-

ir <.lkrll'za' ek"i kizsákniílrryoi nrinkel. a trjle iiit'qő paras;:.

ioket. Allaltdóan rol.i,;it lt ' lcrynészclbeni cs perrzbeni i ir.
bért, kiivctel.
Hog-v* hog.r'an !.öiiittern házasságot? i -\cm szerciernbóI"'|'a-
rleÍn kén-Ys/crbiíl. A szü|i:rrn treszóiték rneg, nekem aein
r'c'it beleszólásom' Fiatal .jobbág'v|ánvként a földesuram
cg.1,!k iobtlágyiegcrr yéhcz ad tak. Terrnószc lesen szercterrl
aI' vr?,Í\la|, de szívem szerint ;i szomszód 

.riirtokos 
egyik

joilbágyáé |ettem volna. Csak hát cz rrcrn volt lehetséges.
A fii|rlesurunk nern cgyczett bele, mert a nagy szegénysó-
gürrk nriatt a szü|eim nem tudták volna kártalanítarri őt.
'tutajrlonkóppen a fórjem eg-y távoli rokonont. De mivel a
hiibéri törvén'vck szerint a parasztok csak birtokon belül
házasodhatn ak, ez,ér Í, a f öldhöz kötöt t jobbágyok szegről -

l.ógről rokoriok. Ígvhát triába nem engedélyczi az egYház a
negyedf oknál közelebbi rokirnok házasodását, a j obbág'v_
házasságok fele nem ,,hivataios,, - ahogy az enyém sem.
Három fiunk és négy lányunk van. A földesúr nemcsak
veiem, de a gyermekeinkkel is rendelkezhet. Meg kcll még
jegycznem, hogy rremróg születctt a nycrlcadik gyernte-
künk, aki szerencsétlen napon jött a világra, s így a férjem
megölte'
A legnagy<lbb lányom is a szíve után mennc, de nem en.
gedhetjiik meg ncki. Vagyis ő sem mehet feleségiil a má-
sik birtokon élő jobbágylegényhez. Akkor az utóriai is a
szomszéd birtokos jobbágyai lennénck, s mi nem tudjuk
kártalanítani a hűbérurunkat. A lányaink - mi mást tehet.
nénk _ a földesur s a pap szabad prédái. Meg vagyunk ám
félemlítve a földesur áltat! Engedet|enségíinkért - mert aZ
egyik napon l4 óra helyett csak 12-t dolgozttrnk a zsol-
dosaival egyszerűen megerőszakoltatott minket. Tehetet-
lenek vagyrnk, nem tudunk mást tenni, mint szemet
hunyni a történtek fölött. Rajtunk már csak a csoda segít-
het. Vagy az a francia királynő, Blanche, aki a birtokán lé-
vő lányokat kiemelte a jobbágysorból' hogy ne becstele-
níthessék meg őket büntetleniil.
A minap viszont azt hallottam, hogy az egyik jobbágytár.

sam bizonyos előnyök fejében a lányát maga ajánlotta föl

1 t :
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neki. Ezt azért nem tenném meg' pedig eZ manapsag nem

számít ritkaságoak. A mai falvakban az erkölcsök durvák,

szabadosak. A mindennapos kemény robot, a teljes ki-

szolgáltatottsíg megfoszt minket emberi méltóságunktól

és jóérzésiinktől'
LippSzilvia-KN

Nyár van, me|eg Van. Rosszu| termett abÚzas az ár-
pa a Íö|dünkön. A Vaddisznók fe|túrták a Vetemé-
nyest, a kutyák alig gycízték e|kergetni őket. Arni
mégis bekerü|t a magtárba ,az|.az ispánok s a papok
kÜldÖttei azonna| behajtották. igy mi rnarad nekunk,
s mit adok a gyerekeknek?
Juci lányom .t2 éves' Íérjhez kell acni' Hozonrány
ként iehet, hogy megkapja a nagy szLirke korsót s
két takaró!.
.4z ágyat is meg ke|l csinálni, |assan oss7.e:ogy
a|3t|uÍiK'
A k.is Jizsikánr megfáz'{'tt, a doktor.drága, így csax'
imácil.lozhatok, hogy kibír"ja l{em é|nénk tú|, iia axár
€gy muni(aerő1 is né|küiozrrünk kelIgne.
Marisem iud rnár rászokni e bi|ire' Egyseer meÍ] fC
gom öini eZ|z^zátkozott gyereket. t.lem győzöi.n ver'
ni' rnég a dérnonokiól sem fé|, ta!án hü|ye a Íeje, VagV
megszá||ta az ordog. Nem is kéne imádkozni érte.
Jobb |enne, ha kimú|na, |ega|ább egy éhes száija|
kevesebb, ha már semmi hasznom sincs be|ő|e.
Kike||szá,-nítanom a bért, ke||venniegy pár edényt,
s az eke is régi már... Tartozom a mészárosnak egy
zsák árpáva|és tímárnak meg egy zsák bÚzáva|.
Ho|napra marad a birkák nyírása is, s a gyapjúÍonást
is meg kellcsiná|ni, úgy hal|ottam, most jó pénzt fizet.
nek a fonalért. A kenyereket.talán e| tudom adni a
péknek' de nőket már nern Íogadnak be a céhbe.
A kis Márk tegnap mondta ki az első szót. okos gye
reknek tűnik, egy_két év és ő is tud segíteni.
Béreme|ést is emlegetnek.
Este misére megyünk. Remé|em, most nem Íognak
úgy rendet|enkedni, mint tegnap.
Úgy hiszem, két.három hét, s ta|án a bab is kike|, ak.
kor kicsit több é|e|münk lesz. Persze csak ha nem
fo|ytatódik ez a szárazság' }.lagyon megnehezíti a
munkákat. Gyom|á|ni nem |ehet, mert a gyÖkere
benne marad a fo|dben, az eke sem szántja a ta|ajt, s
a Pista biztosan nemfogja bírni egyedü|.
Misa is ho|nap iÖn haza, biztosan keményen dolgo
zott. Jó|fog jönni az a kis bér.
Az a francos mosás |s hátravan még'
A vásáron ta|á|koztam egy nagyon kedves ember-
rel, igaziférfi. |mádkoznom kel|, hogy ezek a gondo_
latok e|szá||janak. Ha a tÖbblek megtudják, nem is
tudom, mit cs|nálok. Lassan sötétedik, megy le a nap'
Aludni ke|| menni. Regge|a szántón kezdek...

Schwenk Alexandra - KN
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lstenem, tátod, hozzád beszé|ek, mert azt hallottam, hogy aki nem beszé| hoz-
zád,és nem őszinte, az a pokolra kerÚl, azt pedÍg nem szeretném, hogy én oda-
jussak,mert ottan biztosan nagyon meleg van,én meg nem szeretem a me|eget.
Naszóval elmondom neked, mi történt máma velem, meg hogy mi fog tÓrténni'
Elvett feteségül a béreslegény.Sokan mondták mán, hogy épp itt vót az ideje,
hogy valaki megszabadítsa a szuleimet tűlem, mert hogy sokat eszek meg ilye_
nek.
Há mostan gyütt ez a f iú,osztán megtetszettern nekÍ ,oszt mondta,hogy nen jek
hozzá ja feleségnek.
Nekem mindegy, hogy fér jnél vagyok_e Vagy nem, de anyámék mondták, hogy
mrlndjak igent' Es én mondtam is. Mármint lgent.
Na osztán rnáma megesktictúnk. E!ég unalmas vót. Sok értelmetlen szöveget
mondtak nekunk a népek, meg gratuíáltak, meg minden" (De nem tudem, nthez
gratuÍ áitak. N a n i ndeg.v. }
No rnikor vége vót az eskúvőnek.,egy akkorát ettünk, nogy még mostan is ér.
zeÍn a gyomromat túle. Szav.amra ezért negérte f ér jhó menni'
Képzeld, istenen, tegnap mondták nekem a toniban az idősebtsek, hogv na
íccaka a földesúrra! kell hátnom. EnQem nem nagyon izgat, mert o|yan álmcts
vagyok,hogyte|jesen mindegy,ki mel|ett és hoÍ kelI aÍudnom'
Még aztat is mondták, hogy az a vénember szereti a f rlss csirkehúst. Há mit
tudnák csiná|ni? sutok neki egy f inom csirkét, és azt adom neki, mikor megér_
kezek.Te sem tudod,Istenem, miért kell nekem nála atudni? Biztosan rég evett
mán csirkét, és tud ja,hogy a f atuban tudják, mennyÍre szereti a csirkéí, és ha
meghív va|akit magához,akkor az biztosan visz is neki.
Na,lstenem, mán nem járatom tovább a szám, mert el kell készú|nöm a f oldesúr
estebéd jive|, mert nemsoká Índulok is.

2.

{A céltudatos)

Tudtam, tudtam, hogy így lesz. Te mertél engem ki-
kosarazni? Te utasítottál engem vissza? Te, engem?
Te kis úrifattyrí! Hát most mégiscsak beteljesedik az
akaratom! Ma éjszaka akkor is a tiéd leszek!
Hozzárnentem ahhoz az idióta suszterfiúhoz csak
azért,hogy az eiső éjszakiímat veled tölthessem. Ti-
éd lesz az ő'ttat|anságom. Ha te tudnád, milyen bol-
dog vagyok. De nehogy azt hidd, hogy egy éjszaka
utiín csak úgy el tudsz dobni magadtó1. N{inden
mozdulatodat, tettedet f igyelemmel f ogom krivetni,
amíg csak élsz. Nem lehetnek, és nem is lesznek
előttemtitkaid.
Pokollá és mennyotszá,ggá tehetem az életedet.
Egyedül rajtad áll, hogy melyik fog bekövetkezni.
Nos, melyiket viílasztod? Majd eldől maéjszaka.
|'gaz is, kedvesem, befejezem az elmélkedést, mert
készütődöm, és miír indulok is hozzád!
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3.

(A szent)

Oh, éclc.s egyel-len Lst,cttem, Kérlek, ne rteheztel; rerin,hot/ érr, lralalrdó léle'k há..
borp'atrrt nter[-ek Tecetl' de lra|lg'a"ss vég.tp,l
\kniit..'nr cl|cnórc Be|ekerryszerY{e|Lek é[v lrríza"ssril,ba' cde.1 lslencm. le vq5v a lanúin
t-a' tloqv én a'I.e sztl lsálalódlla akartam léprri. MélLö.szolAád akar|alr leltttl.
[s miv5 |atrIllak a ctl|Áirk, Uranr?l llozza kbllett Íncnllem ágv ierÍihoz. Rar tttóg. ncttt t.s-
meren|, dc meq ua'qy<jli Avtjz.tídv<-. ho,py c.i .sent külorrb' nttnt a töllbr' YaHa az erkt.'lcsr
lerl i i t .sak rr"Y lví.szat'"evc"SZeL. huiálko.1ás. ('"sak a lesll L)ronlohle k' Ir.i. {t.l ( )lr,
Uranr, kér|ck, bocsá.s.s nteg. ttekcnl 

.,

A clolo,g'ban biz|-o.satr a.sá{árr kcze van, ht.sz mitrclczek t-etcíében a Ícllc.1e.súrra| kcll cl
Ioltc'rrdni a ltáza.s"sa.a'urrk c|.ső e1.szaka;át,. Akármilyerr ember-io az uram, élelút1ainkal,'1t.
[.l lt\l l,etl O"SójIIC. s érr Ícict l l irt|.i. 'k n i i. aknrat.l '.1 cl(íLl.
Öiot t'riseÁéi é"s[uá[-nil-i -,ái *u eiszoio t-rritté'.*t. kell lennem. Ín ,'-n' i,udont nteg-
lt.ttttt Demélenr, 'l'c itlc,g,etlcsz cnAt'.tri, hogv ezei< utiin nem tu.'1nók az i:nttlcrck, .ic.
tlIstíst,r|latt a fi1rtr.:nt "szciiic[r rrózlii.,
Ktit.lt:k. crts nrcii, l11-..r1v clt.:ierrrci ezót1, tlol;tut c! nrap'nnlt-.il '

(A beletörődött ÍeIeség)

Megö|a méreg!Mit vétettem én a sorsnak?! Miért kellezl e|tűrnom?
Mikor hozzámentem' még nem ő volt a fö|desúr, hanem az apja. Mi|yen bo|dogok vo|tunk. Na de
azola...
Fö|desúrrá |ett, és meg mernék rá eskudni, hogy több lány tÖltÖtte ve|e az e|ső éjszakát, mint
ahányszor velem há|t együtt. Es semmit sem tehetek ellene, hiszen törvényes, amit csiná|'
Most éppen a szabólegány kis fe|esége igyekszik azuramhozfe|kínálni magát. Szemreva|ó te
remtés, nem mondom, és lega|ább 15 évve|fiata|abb anná|a vén kujonná|.
Az biztos, hogy annak a kis Íruskának íelejthetet|en élményekben |esz része (bár ezze| nem |esz
egyedüla Íaluban).
Hogy én miért nem teszek va|amit? Nos, teszek én is, csak nincs o|yan nagy visszhangja, mint az
uram tevékenységének.
Szegény' Írissen fe|szarvazott férjecskékl Menedékel adok nekik az első éjszakára. így ők is
csi||apíthatják fájda|mukat, és én sem unatkozom, míg atérjem más asszonyt tart a karjaiban.
De sietnem ke||, mert mindjárt megérkezik a ',vitéz szabó|egény,..
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Katherine Anne
Bo|ondok haióia

A regény egy tengerjáróhajó útját kísérivégig Mexikótó| Né-
metországig. Az utazás fe|hőt|en légkörben indul Veracruz.
bó|; mindenki elvan Íog|a|va saját dolgáva|, a rakociás bonyo-
dalmaival.
A kezdetiÍeszültségek után rnegszokja egymást a társaság,
és új ismeretségek, sőt baráti kapcsolatok |átszanak kia|a-
kulní, arnikor egy nem várt esernény zavarja meg a tengeri
idil|t:az egyik utasró| kiderü|, hogy zsidó rokonai vannak.. Ez
egy más összetéte|rj társaságban nem |enne küiönös, de
ezen a hajón többségÜkberr nétlietek utaznak. Ekkor szinte
lninrlenKiró|ieper,eg az acldig vise|t máz,s e|őtérlre kerÜlne!'l e
fajie|ientétei<. Egészen más fornrában, rnirrt ahogy ezektői a
',fehérga||ér.}s'. emberektői várnánk. Szerep!őnk.érit nrás-rnás
a realtció. de van egr, közos r,onás' a megvetés mindenllirréi
ugyanaz' (,A kíközösített Íélnél is.i
Az írőnő a foszereplok szemével láttaÍia veiünk aZ esen€
nyeket, így megismerhetjuk az utasoK titkos vágyait, és azt,
hogyan |átják egymást. Képet kapunk a szerep|ók |egmé-
|yebb érzés. és gondo|atvi|ágárói, ame|y soha nem kerülnek
nyíltan mások elé, és amely a társada|mi szinteknek vaió
megfele|és szabályaival keveredve a|kotja a mindenki á|ta|
látott és elfogadott ku|ső formát.
Azígy kapott keresztképek szinte átvi|ágítják a figurákat, s
nyilvánva|óvá vá|ik: a dominá|ó jel|emvonás mindannyiukban
a képmutatás.
Ezekné| az emberekné|forrtos az e|fogadottság, a maguknak
kiszemelt körhöz va|ó tartozás. Va|amennyire ebbő| követ-
kezi k az a magatartásÍorma, ame |y |ef e|é k imértséget, f e lf elé
hódo|atot produká|. A regény szembeál|í\a az utasok két
énjét, a magánszemélyt és a társaságiembert. Mindezeknek
a je|enségeknek a fe|bukkanása jó| szem|élteti az ember á|tal
kita|ált civilizáció, viseIkedésformák lehetetIenségét.
amelybe végÜ| is mi Íogunk belebukni.
Belebuknak a hajó utasai is. Az elŐke|ő urak és hö|gyek vise|-
kedése az'jtvégére szinte á|latiassá, brutálissá vá|ik.
Kitudja, mivé Íaju|tak vo|na a dolgok, ha a hajó - egy hónapos
útja végeztével - be nem Íut a dremerhaveni kikötőbe' |nnen
aztán ki-ki merre Iart, arra folytathatja mindennapi kis álar-
cosbá|ját.
A regény kel|emes o|vasmány - viselkedés- és társada|omta-
ni mondanivalóval, amely e|9ondo|kodtat: mennyire is va-
gyunk mi bo|ondok ezen a bizonyos hajón?

MSE_W
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Nemrég tekinthettük meg aZ ÉN_rv első ,,es cgyben utolsó,,adását. ,,Érdekes...,, Ez v<rlt az egyetlen szó, ami-
vel pozitívan tudtam a műsort jellemezni. Es talán tötrb szót nem is érdeme| azegész.
De !Kü|önösvolt úgyvógignózni, hogy egész idő alatt nem derült. ki az alkotókvalódi szándéka. Nóha mintha
valami közé|eti paródiát |átnánk, néha pedig valami érthetetlen, öncélú, szürrealista próbálkozást.Talán al,
vo|t a legtragyobb baj: nem tudta, mit akar mondani a film. Az ominózus ,,bányásos,, jelenetrőI senkinek sem
a szelzáciőhajhász újságírás' Vagy egyszer'(ien az' alkotók mentalitása - metyről a képsorok öniróniakénl
késziiltek _ jutott eszébe, hanem a hányás e formá.iának ,,polgárpukkasztő,,, gusztustalan mivo|la. Míndez
virlószínűleg anrrak köszönhető, hogy nern vo|t cgy krjzös szál, ame|y fogód*adőt adhatott volna. Meg kel|
molldanom őszintén. cngcn) lragyon idegesítctt a fiIat retrdezetiensége. Még ha a'Z cg,r'es.iclerretck önáilóarr
rtem is lcttck volrra használhatat|anok, így eglitt te|jescn törrkretettók egymást.
A műsor intlu| a ,,véres,,szignál|al, 

an)elyheZ. ha legalább az utána követkczők ka1lcsolótlrrállak valamcrin.y-i
rc' kicsikót porrtosabbarn csirtálták volna rneg, tterti is Ietrnc rl|t'an rcrssz. I)c ezu1áli rncg.je|errik a rniisorv,eze.trl'
irki r,alarnil iiilszív, nra.id köpdi!l'' hiii'l'csóg.ckci lles:lól, az ;rszta|ori Liebrnann Katalirr feliriri. h r,,őző tnár
st.it i, viri i lrni me!i;.ar.arrl,drltl. '{z cltitá1} kiir 'eikc' 'z(Í bc kcll t,a!]arii, gon11rlsalt kirlr:igc':,:ott - há'ir}'ás,;u:
x|íitőekhtr' kapcs...-ió.Jvzr 5C!}1i}rl!!i lt l irci, í-:s rrrí,g htrntrti.tlstlak se:rn ntr;ridhlrttj. 'ralárr <lzekul az <:ieilrekct mii
r':rlahogl ;issze lcirl:tr;l:i ltgik;ri la3' kaprcs'l i l l i . rit: nrit;lIetlt í-cJbt;ríi a.jelcIret,;intci-r'b.:l i - i,4lcmitt. ';errl szr-'ri l l i
irkkrlr ieoric nlegbou;áthaLlj ariít'ő:;r,tintlekijtrise . ltil lt:rirt(: vir'ia.mi rnonri;rrril'aló.ia (iiniióít úgi,rrlrxr<l ór<-lernili
s.lcirvet1ni), t11'.o,vis:.';ni lliálla a !tcrlr rí]ssz ii.ltt.' al es,ésu setnrlli{ sEm ér.
',A ttí't i<ilrkór4ésc,.: t,/,a? , rl:sr, arni r.ircl lt:tt s'n)rri i l\,cn ;xlzitívunrol- ncrn lClhcÍ fcliri l- ' lr: ' Az cgtsz ltcsszí:'
\'()írtatott. it l.ót ties Iiag'}/oÍ| ttnalmar riár hai;natlszr:.l ra is, az iciílta műsoi.r,cze tr j iisszc-r,issza ircsréi, <ladog'
kapk.tdja a mikrofcint, a retldezetlen vá8asrlkríll ttem ís L;cszelvc.lVíinr'|ez tictn lcnrte btilt, ,,t:sirk,'balairrras hr.
tlascrroz:rt, ha az alkot(lk ciikai érléke rrcÍt lcttttc eg.y'cnlÍj a nullál.al. (ElrrózÓst Rtlmeólí:,t. az E I.A. M.) A
stábnak jól kigottdolt' pontosan megszervezetl össznrrrnkával sikcriilt a sárba taposni a;,' egvik riprlrta|alryt.
(L|nézésí Ki.Ba.-tói.) Bár ezt az érirrtett szemóly nem kérle' a jelcneteÍ a mlisorban nenr lctt volna szabat!
hcnnehagyni. A kör,et-kező epil.od,' ezt talán rnontlani sem kell - semmilyen ésszerű kapcso|attlan sincs az
elrjzijckkei. (Még ha a riportot milrt közi is tómát l.elhozzuk nrentségére, senr.) Váratlan szakarjás a riportok
ur'árr, dc mógis kicmelnóm azt a Burlcszk-szcrtiségct a többi jeleilet kiiziil. rncrt talán cz aZ egyctlen rósze a
rníjsor.nak, amely r.iszonv|ag clvczhet(í iinmagátlan is, és.iól van vágr.a. (A hanganyagbirn |évő csúszástó| eltc
kintve.)

A bírcsírzkodáshrlz nem sziil,;séges krlmmentárÍ frizni, hisz - népszerii közhcl|-vc| élt,'e - az ,,rigv rossz, ahoey
val i

A piszoárról móg rrem tudok nyi|atkozni, mert az iinsajná|aton kír,iil, még mást nem fer]eztent fel benne, és
lchet hogy van valami magasabb szintű, mé|yebb mondanivalója, amit rnég nem látok.
].ovábbá még mó|y' n.yomot hagyott tlenncm az utolsó felirat, ame|y csak akkor nem |enrle sórtrj, ha az' egóst,
míisor konkrét paródia lcnne.
Tulajdonkóppcn órdcmes volt mcgnózrri, hiszcn ',jó, ha i lyet is lát az ember',. Az irlegcsítő az, h<4v az a|ap_
gondolattlól' aZ ötletekbijl és a szem|élet alapján lehctett volna _ úgymond - jót csinálni.
Mert ahogy azt \'alaki cgyszer valami egészen másra nrondta: ,,...ebben 

a műfajban azke||, hogy a nfuő egy
szerre tépje a haját és fetrengjen a nevetéstől. Ennól sajnos csak az utóbbi történhet meg és ez e|égkellemct-
lcn."

Ezúton közöljük a T. o|vasóval' hogy az ÉN_RÁoIó bcszüntette működését ós sajnálja magát.

(A kritika szörnyű és stílustalan)

Preiszner Miklós
Elnyomott lfjúság Alkotó Műhely
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Tisztett Uiguötqvi úr/ l{alícs szerleszt0ség!
Ti megteszitek a magatokét, de sajnos be kell látni, hogy ez nem elég.

A nyilvánosság nem elég ennek a szörnyűségnek a megállírásához. Hogv
mi vagy ki, mikor és hogyan fog véget vetni ennek az egésznek, én sajnos
nem tudom megmondani és a filmhétből sem kaptam erTe a kérdésre
láaszt. Pedig ez lenne a legfontosabb most, mivel okokat és bűnösóket
keresni, elemezni, a médiák szerepét tanulmányozni később is lesz idő.

Számomra a legszorn1űbb az egészben a tehete[lenség. Ugy hiszem _ a
szombat délelőtti beszélgetés egyes véleményeivel ellentétben -, lJogy -
emberek nem közömbösek a téma iránt, hanem tehetetlenek. En úg1'
gondolom, hogy ha igazán nagy baj vaÍl, a" emberekből előbújik a szoli.
darirás ösztóne, és képesek abbahag1ni a gyűlólködést eg7 kis időre (em.
lékezzetek a romániai forradalom napjaira!). Jelenleg a segítségniújtás
könyöradományok nyujrásában merül ki. A szimbolikus akciók, tünteté.
sek, petíciók mind pusztába k'iáltott szavak' Szerintem sok ember sz-ír'e-
sen tenne is r'alamit értük. Amíg háboru tombol ott, addig természete-
Sel] ez ncrn lelretséges, r'akmerő, óng1nlkos akciókra senkinek sincs szük-
sése és ezek semmit senr oldanának meg. A béke megterenrtéséberr a kis-
entberek nem sokat tclretnek, de a háború utan talán igen. optinlista lé.
r.éri én nag}'on rcnli' ienr' hop.tal,asszai béke lesz Boszniában' Nern sok
okl;nr i'an t:bt>clt remérr1.k.cdni, d.e ha a bé}:c csak kásí.íbb }:ószöltt Lle . ali-
kor ir ci kelj kezdcrrirrrl- ntái. nrost keszíriri: rá, ós szervcztri a ii:ajd:rtri sc.
gít^sógnrnijtási '

Err iegalábi-lis ígr'gonciolom, és biztcis r.i:'gr'ok bcntlc. ircgr'nem 1.:1$,l.r|
r'cle cgledű!. }{a Ti isniertek cl1an cr.nbcrekct', szcn'ezeteket, akik ilr'en
szelieniirc:r gondoiktldnak, es már tcttek r'aqy tenni ki.' 'ánnak r'a-lamit'
kéren'r írjátok lTleg nfkenr, lrog1'an iéphe urék veiük érintkezésbe.

fn eg1'oll.asmi segíiségn1újtásra gcndolok, me!i' leginkább az cp'kori
ópitőuiborokra hasonlírana. L,Lrberr lcí|eg cg1'etenlisuik és kozépiskolást;k
részr'étc|ére gondolok' akikIlek cgr' része a ny'ári szünidejükből l.2 hete t
biztosan hajlia'rrdó lenne Jeláldozni'., és a hel1'színcn az oLí élőkért terrrri
r.alamit. Itt ncm kell r'i lágme5n'áltó nagr'tettekre gondo|ni. De a rotnelu-
karításban rzló részr'étel r'agi'nrás ehhez hasonló ter'ékerrr'ség is szúksé.
gcs. Ep. talicska szanál \?g]'e8\'festőecsetet mirrdenki képes rnt'gragacl-
ni és clolgozni. A filmeken ]átott sz-é.Jőtt épűletek, ftíleg az iskolák. kór-
lrázak, kulturáIis és rallási célokat szolgáló mindenféle épírménl'ek körül
pedig biztosan akad éppen elég tcnnir'aló.

Ep' ilyen segélvakció megszen/ezésében és magában a scgítségnr'újtás.
ban szívesen vennék részt, lan ep'csomó ötletem is' \{int már írtanr, rár.
sakat keresek, akikkel ezt meg lehetne r'alósítani. Egr' i|ven akci(l}:an
gondolom nem csak mag)'al diákok vennének részt, felveheurérrk a kap
csolatot más európai országokban ténykedő szervezetekkel, és a minded-
dig tétlenül.szemlélő Európa diáksága megmozdu|hatna eg1'ségesen
Boszniáért. Es ha országonként 'csak" ezer embert találunk, akik részt-
r'ennének, akkor is ha csak 20 országgal számolok, az húszezer ember.
Bár én ennél nagyobb arányu részvételt sem tartok kizártnak. És ha eny-
nvi ember osszefog (akár ha csak húszezer is), akkor annak a szimboli.
kus jelentésen túl kézzelfogható eredménye is lehetne.

Ilyen akciók szervezése már nem t2'rtozik szorosan a médiák feladatai-
hoz, de remélem nem zárkóznátok el a részvételtől.

Már most lászik, hogy a háborű befejezése közel sem fogja a gondokat
megoldani, ery elpuvtított országban testileg és lelkileg megnyómorított
emberek fognak vegetálni. Ha a normátis életkórulmények megteremtésé-
ben segíúretúnk is, akkor is ott a kérdés, hog1'a lelki serulésekét ki és ho-
gyan fogia orvosolni, ha ez egyalnlán lehetséges. Ehhez sajnos én mint
egyszerű laikus, nem tudok hozzászólni. De amit úry érzek, hogy én a saját
tudásommal és képességeimmel meg udok tenni, azt meg is akarom tenni'

Udvözlettel
Dolla Gábor
(Budapest)



POLIGRAF 39

Fiatal ma!'yar Fotó í990 után
Kié|iítósra hívjuk a fiata| fotqrófttsokot' Tíz éve annak, hogy Misko|con meg.
hirdettÜk az FF80, azaz a Fiotal Fotó 1980 utón című fotókió||ítóst. Sokdn
<uldtek képet. így oz a kióllítós óttekintést adott a fiata| fotósok egy 6t,ized-
de| eze|Ő|tl he|yzetérő| és tÓrehtésérő| (a 1e|enlkezŐkról művészetszocio|ó-
glai Íeimérés is készult). A kiállítóSt tobb helyszÍne n bemutöttuk, a képekke|
pedi3 megolapítottuk a misko|ci Hermon ottó Mt]zeum kortórs fotógyŰ1te.
ményét, me|y az e|mÚlt évtizeci sorón tekintélyes kol|ekcióvó alaku|t' Most _

azonos fe|téte|ekke| _ Újra meghirdet1Ük az FrnF9O kiá|lítóst Váquk tehót a fi-
otal (1957 utórr szuletett) masyor fotosrófusok ,']990 utón készÜlt műveit. Hi.
vatósosakét, mŰkedvelőkét, csoládi fényképészekét, kísédete.z&ét és szép.
se3keresőkét, krónikósokét és magénvilágukban élőkét €syarónt. Te|.1es kor.
<épre torekszÜnk: minden irónyzatra' mtndenÍé|e e|képzeiésre nyttottok va.
n-unk. Sem mérett..e|i, sem mennyiségbe|r korlótozással nem éiÜnk, csupón
a , kiá|líthatósóg,, _ omii3y nehezen meghatórozható _ fe|téte|ét o||ítjuk mer-
:eként, rne|yhez szakme i zsŰti segítságét kérpk A fe|kért' szekemTs'rek, Ke-
.<|les Gábor, Kéri Adóm, Lugosi Lugo Lószli, Miltény,i Tibor, Potoki Gólroi.,
ici €sz Tönlos, 1zerencsés Jancs. A kiaiIltásto kiválaszk]ft mÚvek o fotogyÜ]-
..,::r'éay'oe ker.lilnek' DÍiakat a]ánlott fal a t<iótlítók számóra. a N{ijvelŐclési és
..ozoktaiési Mlnisziériurrl Ki:D zŐiŰves7et| Fóogz:dlVr, o Borsod-nbaúi.
-'t::',;:|Qr.' N\egie) ijnkcrmóni'z:at, Ml;kr-ic r!1egyel ]L)gtl Vóici ()l)|.cr ndrry.
. .:l;, .;aial;rlilt ,t:bb -.iexr.noi cé3, .o'z Frnt?() poiya:ri(|',elr.>o| íf:rl(jezett |órid!

;.L1 ]ijnit'i: 
,1 
3' és ou11lls;tus !).| ' iiozÓii y61.e ma.;d t. ércj?iílőcóKe| a Mls.

. : t ',, Ga|ériái':a' (:jsyanttt ugyonekkoi oZ FF...}0 r'áio3.1ioll önyasat is ile itlL;te :.
]( ] Lzi KÓ,cr.en a gudope:t Ga|Úi.io Laicls utcai KlóiiítŐnéza, mejc. SZes.3
.; Kepisr lót,lo ventJásui . i(éL.t.:f . A ueklti<jésre szérit foiok.:i

1994. fEbruár !8.ig
:-cíórr e!ju|+.atni a MtskoIci Go|érta !3azgatosóg círnere 3525 /v{rckoic, Hu.
. 
"adi u. 12. Móc van szemé|yesen is óttlyÚjtanl ö ínŰVeket a Misko|ci Ge|ér'i'

-.can (Déryné u' 5,), a Budöpest Galérto Kió||ítohézobon r!l l ' ker', La1os u'
.58 

), iIleve a szeged| Móra Ferenc MÚzeumban (Rooseve|t tér 1 3.) -
.. ltlegyrk he|yszínen íebruár 28-ón i0 ,1ó óra kozott. ijgyonezeken a heiy.
..: reken a kiél|ítósra nem kerulŐ mÍlvek. rllárcius 28.án óNehetŐk.

Bón Andrós, Dobrik |stvón, F]aimai Lász|ó
Miskoici Ga|éria
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l l

frÍtfrl,lYKoPEsEK
A Íestményen ter|eng a sötétség'
A zord, morózus apa daco| a félhomátyban.
A festményen csak a szep|ők vannak alaposan megv||ágítva.
A szerep|ők arckifeJezésében a gyászo|ás huzódlk.
Az apa ar cán szinte |átszik majdani tette.
Már fiatal korátó| kezdve vo|t benne á|modozás.
Nem vo|t szexuá|is típus, sőt prűd vo|t, és |enézte Dicket, aki
serdülő lányokat szeretett.

Mi a kontextus?
kon: utalás a konnektorra
text: szöveg (angol /ta|án |atirV)
us:minket (angol)
A kontexti'ts:a konnektor kibeszé| minket
a hátunk mogött.

A }<akasÜltí az a magas szek, amiben a rendező szokott ülni

t___
A középkor iictiru tatasa ct.i' nra srrd i kos v izsga<lolqrl;.:a lLl:ri :

A kcrt'a kiizépkol i l ikáob hasr;n|íÍott harilár tagállamok unió.jáhor. mint a civil izáit Eurí;piíirriz. Mó;
Szcrcllcsc. hogy a pcstis. ii|ctr'e a kemén-vkczii rtralk<ldók á|La| s't'c'rlezctt keresztcsharl.járaiot.
szor,galmasalr szedték áldozataikat a krémjéből. Burjánzott a butaság, s az a szűk róteg, mely rende|kczett
némi tudással, elnyomta az analfabóta lakosságot. Korrupcíír, zsarolás, Ínegvesztegctés, kópmutatás
nélkül az ember scmmire Sem ment. Idealizálták az elórhetetlen ttikéletest, clőtórbe állítva a túlvílági |ót
boldogságát. Ezért ncm r,o|t szüksége a parasztnak föIdi örömökre, s ezért lehctctt őt k<lr|átlarrrrl
kihasználni.
Az áttörés Nagv Káro|y frarrk birodalmával kezrtődött. Kitalálták az etikettet, mcly a legelcmíbb
ösztönöket árta kordába. Kiment a clivatbíl|, hogy a lovag feleségét kéthctente hiilyére veri, s inkátlb a
szcllemi ,'lovagiasságl.a,' 

helyeztók a hangsúlyt a brrrtális fizikai eríj hetyett. A késők(izépkori lovag'
jobban tudott lanton játsirani' mint |ovagolni, a fegyr,erforgatásríll nem is bc.szé|ve. Igy etek elmentek
trubadúrnak. Egy esetleges támarlás a parasztok, jobbágyok sárkunyhóít clsöpörte, ezért a temp|om buri.
kerként, óvóhe|yként, árvílyéde|mi központként' i|letve mint vallási centrum funkcionált. A szelidült
gótikus korban ez,vá|tazotÍ, a vastag t'alú, ormótlan román templonrokat fölváltotta a csricsívcs. könnved
gótikus épitészet. A vékonyabb falakat . a kidőlés ellen - oldalpi|lérekkel támasztották meg, így több
mellókhajót, oszJopokka| tüzde|t kerengőt kaptak. Fiátékka| (áltornyocskákkal) díszítették a retőt és a
tornyokat, melyek nragassága 50 méter is lehetett. Ehhez már kellett nómi építői Szaktudá'S! ..'

A PoLGRÁF A SINKO KFT. rÁuoonrÁsÁvnl JELENIK MEG

PoLGRÁF
. A Közgazdasági Po|ltechnikum |apja -

- Fe|e|ős és tördelő szerkesztő:Jakab Juctit .
Fele|ős kiadó: Horn Gábor -

- Megje|enik a Közgazdasági Po|itechnikum sokszorosító műhelyében -
(Budapest, 1 096 Vendel utca 3/b)

_ 300 példányban _
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