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az Iskolatanács 1993/94. évi munkájáról

Az IT tagiai voltak
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Hclrn Giibor' Krausz Kati, Mcllnár Lajr-rs, Prrskás Arrrí:l

I.,,Beszánrolom első részében aztlka|az okokat, térr.Yezriket ogialom össze, amelyek miatt az IT ncni tutlta maradéktalarlltI
bettilteni a Politecbnikrrm élctébco neki szánt Szeropet'
Kót óves míikrjdésiink a|att sen v'áit nyilr'ánvalr-lvá, hogv az iskolatanács az iskola |egfclntosabb dijntéshozó tcstirict,..
rtöntési korrrpctcrrciájába tartoznak minrlazon kórdósck, amcl,vek nem pérrzügyi' költségr.ctási jellegűek (ez a Kuratrlrirrni
hatásköre), és nem szűkcn szakmai' pedagógiai probiénrák (ez a Huheigásó), bár mindkét tárgykörben az |T lrti
véleményg7{si .ioga van.
A Szervezetiés Műkiidési Szabályzat hiánya miatt az IT're alkotmányoz6s'zercp háru|t vrl lrra, amelynek rrem tudil lt rrrtIi. i i i
megfelclni'-olyan kérdéseket tárgyaltunk ugyanis, ame|yek javaslaiként r'agvelőter.iesztéSként {erültck elénk, r:r llcrlir
ritkán törtérrt meg, leggyakrabban tanári kezdemén.yezósre' Nagyon hiányozik a,tok az iskolai szervczclek, Í'órtttnti* 1,,
működő diákörrkormányzat), ame|yek a problénrákat felvetették volna, ,'kikényszeríthctték,, volna meglárg-ya|astri.itt .\
szülő kópviselők még nehczebb helyzetben voltak, hiszen atig tudtak kapcsolatol tartalti s így közös véiemélivt {.ornraitri ;r
többi sziilővel. A tanárok helyzeti előnye tagadhatatla-lt: a rendszcres Huhogások megkiinnyíieúék al'IT-ben a mtrnLllnk;it'
(Ugyanakkor enriatt fordulhatott eiő, hog1.egy.eg.v lT iilés gcrincét a pedagógustestűlet tratározatairő| sző|ó tájékoz1atrlk
alkották.),,

(idé ze| Feh é r M árÍa cgy éwel ez'e|őtti beszámol o i a t lr r l

Ii. Az IT cbbcn a tanévtlen 8 alkalommal iilésezett. Mirrrlen osztály egy.egy szüiő'. ille tőleg diákképviselőt dclcgált. l{rlgr ,l
szavazati arány kieg1'ensúlyozott legyen, a 3 (áilantjti) tanárképviselő eg1'cnként 3 szava7'attal renc1elkezelt' a st,iilrik t:s ;t
gyerckek pcdig fejcnként eggycl. A határozatképesscg feltétele az volt' hogv nrindhárom olcjal képvisclőinck lcgalábtl 2 i ir
.ielen leg-yen.

Az IT napirendjén a könn1,ebb attekinthet(íség miatt irlőrendberr - az alábbi tómák

1 993. nov. i6.
i. Az iigycleti rendszcr
2. AzSZMSZelsőolvasatban
3. A svótl út tapasztalatairól
1. Az IT működési rendjének további pontosítása

1993.dec .14 .
I. Azügyeletirenrlszer
z. Az osztályidők rendje
3. A rryelvi órák kötelező látogatásáról
4" A kijrírási tilalom felülbírálata
5. AztrTmtilödésirendjénektovábbipontosítása
6. Beszámoló a dohányzással kapcsolatos taniári döntésről
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i  994. febr. 8.
i. Azlskolabíróságtieszárntrlója
:. Arlctrányziissr-ankciíircnriszercnt:hfeli i lvizsgálata
3' Az iigycleti rerrdhez csatolt kiegészitő javasiat

l ()94. márc. 8.
l. SZIvfSZ (Szervezeti ás Miikótlési Szabályzat)

l 99.1. ápr' l2
l . sz\ís7, ('|oly1.}
:. Az Ev diákja cím adclnlányoz-ásának szcmporrtja
3. A vizsparcrrdszcrr(i l

l9(): l .  ná. j .  l7 .
l .  Az Év,J iákja
). Az órtókelési rendszer

l9()-1.  iun.  7
j . DijrttóS al c!',}cs ilí.jak tldaí1ólóscről
:' A;,l ílrtí:kelcsi rencszcr
i .  A z . S Z M S Z ( f r : l r l . r

11t94.  aug. 3 l  .
l ' Az értékelési rcndszcr
']. .|avas|al a t,egjobb osztál1, . díj adornárl 'vozásárrjl

|!|. A pttszta fclsrirolás is nl,ilvánvalirvá teszi a ktjr,ctkezőket: liem világcls rnég rnindig, rlli az I.[ SleÍ-eJ)e. M<rst egvszerrc
kcllenc stnat'ógiai. taktikaj kÓrclésekbcn rlijnlcnic. Valriszírrííleg le keilene választani az lT munkáj,irő| az s7.|\4S7'
tirrgraiását. Azt gtiIrdolr;tn' ha egl.szakértői ' sziík testüle t (Molnár Lajos, Veres Galror, jogász és clktatási szakórtij szii lóki
irkrrs gvülckezel,e krjl'c:lkezetcscll végigclcrnzi az előteljesztést, azt később sem kell az IT eló vinrri, haltcrn rijvid határidrjri
i;r:líil lchetősógc1 arlni az i)sszes' érdcklődő iskolapolgárnak, hogy megjegyzósekct. kicgészítést:kr:t. mÓr1osítá:irlkat tegYc'lck
l ag-l jar'asoljarlak. L-,z utári azonban r'égrc kész lesz az iskoiai alkotrnány, Iebát az|T az'z6| turl foglalk<lzni, atnitrcn sokka1
kcltn1rtcrtsctlb. másrószt elloeadott keretek között tarthatja míiködósét.
\-ólcméuve:nr szcrint az [T.-nck az iskolai ólct miuclerrrra1l.jaiban fclmeriilő kisclob-nae;-clbb és rij, ecltlig lrem tal)asztalt
problénrákkal kcllerrc foglalkoz.rria. Ekkor még mindig hivatalos testiilctkónt funkcioná|na. 1cháÍ llál'rnikor
kerrlcmí:lt'vezhctné akár az SZNISZ eg.y atlott szatlá|},ának megváltoztatását is.
Az ['r rrck azonbail az l 't l ltta a leg|'orrtosirbb feladata, hogv a szülői, tarru|ói és larrári komrnurrikáci<i ht:lyszínc legyclr.
.|itv' i ls|atcln.r tt'hát;rz' hrlgr'mirrdelt alkaiclmnral lcgr.crr tehetőség a beszélgetésre, a,,kibeszélésrc,," A |írrrim neln trrr:lja
trctci!tcrri c.l i a l.eladatr;l ' 1;rtrbáljrtk nreg aZ l.I'.bclr a Szigorú fornrai feltételek' kijtöt lsógck cnyhítésól,c| ntcgÍcrerrríclti
attrlak Ic}rtl lrrse*ól, hogi ne i:sak tűztl ltás' hancm a krrIrf.]iktusclkat mélyebbr:ri felszínre hozi egviittrrrííkiiriós.!öjj ö lr lctrc.
Lclrct. hrlg,r clrircz két hiilijrlbőZíj alkalclm kel|, s az IT rnunká.ia szigoríian fonnális kellelte rrraradjiln. Akktlr az a
'jar'';islal.orrt' htigy egy másik alkalonrnral csirláljrtnk teadólutánt vag} fraternizáliuk, clc akkclr szigclrlialr lezscrt:bllren'
Mitrrikét vái!.ozath<rz kap<.:solódik a'Z e8,Yszer rnár Íelmerüit, <lc emlékczetem szerint kirvetkezetcsen ví:qig nenr csinált ijtlct
a 1larrirsz|ádával'
A ,,l.ratcrrrii:álást., 

pszichoiógusnak kellerrc talárr vczetltie, s a panasziáda prriblérnáiró| bclszé|Betni. tigvsz(lval: a
l.rlrnrális/hivat;l!c's clcmck kaujanirk kiscbb hangsu|.vt (csak amerln.l i nruszáj), az infr;rmális. lazátltr töbtrct'
U.i' Tttt]cni, sláz:;'tilr mrrttt1ttlk rnár el a |cnti ti'rtenetct. I)tl rrézzétek nieg, mill.<:n ttelrózkescn. Sttkrztlr crcdnroiiytclcniil
nii|.iitlött az !]-' S al IT ar illéri már 10+l tantiloi kéirr,iselővcl, l0 snllíj rósn'ételóvel ós mininrum 3 tanárral kcll(clt)
ntííkiic|i i in. Yl 24 tó.
,.A 

ti ibbi tróma cscnd.,,

lJtrdapcr;1, | ?94. szoptcinbcr 21 .

Krausz Kati
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Javas[at
a tegiobb osztály{közöeség} - díira

Ebben a tanévben nnár 11 osztá|y ver-
senghei azéri a leg1obb osztáiy díjért,
amiídén kapható meg e|oször' De mit ta.
kar ategjobbieizo?
Jó diákíák |enniannvi, mint a iehető |eg-
tobbeÍ r.észt venni áz iskola é|etében:
kÜzoést a 1obb jegyert, élményetet a
sportban, ósszetaitást az osztáiykö-
zösséoben.
n ieqiöbb osztá|y kivá|asztását egy kÜ-
ton|ö$es értéke|ési rendszer alapj.an
végzém. Az osztályokat .kü]onféle
szőmpontok Szertnt ér.tékelem
pontokka|. A pontokat a továbbiakban
karóknak nevezem.
A karőzásnál Íigye|embe Vettem azt,
hogy az csztályök- diákjai mekkora |ét-
sz.ámban vettek részt az adott esemé-
nyen' PIusz az osztá|yfőngk(ök).
A szempontok, melYeket figYeiembe
vettem, a következok:

Á Teljesítmény (tucjás, tanulás) mint
iskolánk Ío profilja,

4 Sport;
Á Ku|turá|is programok (TMT, színját.

szág, rnájus .l. stb.);
A1áztáji tevékenységek (osztá|y-

terqek, ÜgyeIet,' 'majom,'-Veié|kedŐ),
A Egyéb.

1re[eglünéxY
A tanulás nagy százalékban meghatá-
rozóakarózásná|.
A karózás a következoképpen zaj|ik:
minden negyedév végén tantárgyan-
ként az első három |egjobb át|agot e|ért
osztá|ynak 1.5, ,!, i||. 0.5 karót adunk' Az
átiagokat 2 tizedesjegyig határozom
meg, pótvizsgák né|kul. Esetleges
egyenlőség esetén mincikét osztálynak
jái a karó.1Pt':le 3.45, Káosz3.67, KáBé
3'58, W 3.58, akkor a karók száma
Káosz 1.5'W és KáBé 1, míg a JP 0.5.)
Felmerü|hetnek a következő kérdések:

a) Tudjuk, hogy Van öt o|yan
tantárgy matematika, mtjvészet-'
társadaiom-, természetismeret, ;rJegen
nyelv _, ame|y a négy év során mindig
e|őÍor.dul, míg olyanok, ame|yek 1_2

osziálvban - inÍorrrraiika, kommunikáció
_ Vagú a 3-4' évben _ kózgazdasági ei
méE]' qvakorlat * tanu|andik; i||. egyé-
ves tailiárgyak _ gépirás tanulóirocia
Hoovan történik az értékelés.i A mate-
maTií.a. muvészet , társadalom., iei.mé-
szetismeret és a nyelv adott, karó jár ér-
te. Az eisosöknek és másodikosoknax
az inÍormatika és a kcmmunikáció' míg a
harmadikosoknak és negyedikeseknek
a kazgazdasági elrné|et és gyakor|at
határo2za meg a karóik szárnát. Az egy.
éves tantárgyát< nem kerüinek beszámí.
tásra'

b) Mia karózás menete a negyedi-
kesek,''LitoIsó, harrnadik'' negyedévé-
ben?
Az ''utoISó, harmadlK', negyedév végén a
negyedikesek gyakorlati legyet kapnax.
A négyedév tantárgyainak átlaga Íog1a
képe7ni a harmadik, i||. negyedik ne.
ovedéves átlaqot.
Éávéo raróxaíis |ehet szerezni' Minclen
nógyeoév vegén. megszü|etik a ToP_
LIS1A' Az első három-helyen megta|á|.
ható diákok Íejenként p|usz 1 karót gyűj-
tenek be azos2tá! számára.Ez a hú zó-
ember.eÍÍektus'
Az |T-n a szÜ|ok o|da|áról_ érkpzett
iavastat:Ázox a diákok, akik iskolánkat
óTslagos tanulmányi versenyen képvl-
se|ik, $|usz 1 karót gyűjtenek be az osz_
tá|y számára Ez az extra-húzóember-
eÍÍektus'

2. Sport

ltt a karózás nagyon egyszer'(i' A testku|-
túra-tanárok á|tal Vezetett összesiteti _
osztá|yonkénti (egy Íore jutó, Id 3/b pon.t)
* éves ocntozási rendszer haLározza
meg a kárók számát' A.versenyben áI|ó
ositá|yok a kovetkezőképpen kapnak
karokat:az e|ső osztály 9, a második 7, a
harmadik 6, a negyedik 5, az otociik 4, a
hatodik és hetedir 3, a nyo|cadik és a ki.
|encedik 2 karót szerez. |tt is van húzó
ember-eÍfektus. Az e|ső hárcm he|yen
megtalá|ható diákok Íejenként p|usz 1
t<aiót gyűjtenek be azodztály, számár a.
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3.Kt,ttturátis progra

lsko|ánkban az eimú|t tanévben több
kuIturális programmai is talátkoztunk.
Ezeken a programokon a diákok nagy-
része részt vett' és nemcsak részt vett,
hanem sikeres elöadásával gazdagítot-
ta és színesítette azokat. ltt eisósorban
a po|i-naoi színjátékokra gontlolok, de
meg ke||emiÍtenia TMT-I is.

a) 1, A poli-napi színházielőacáso-
kért osztá|yonként 4 karó jár, i||etve az
abszo|út nyertesnek piusz 2karő adha-
Íó (id. 1993-94 tanév).
2' Viszont ha idén sorrendet áilapítanak
meg, akkor a Karózás a következa: az
a|ap 2karő,az elsonek p|usz- 4. a máso-
diknak 3, a harrnadiknak 2' többieknek 1
karó jár"

b) A Téli MŰvészeti Ta|álkozó' igazá_
bólezen az eseményen önállóan az osz.
tá|yok á|ta| nem kerÜ|t semmi bemuta-
tásra, viszont dijazni kelI azok munkáját,
akik e kivá|ó program szervezésében
részt vettek, il|etve hozzájáru|tak lebo-
nyolításához' A karózás úgy történik,
hogy az egy osztáiybó| r.észtvevo oiá-
kok számát e|osztom osztáiyuk |étszá.
mával, így megkapom, hogy az osztá|y-
|étszámhoz képest mennyire vo|t aktív a
társaság. A száza|éko k határo zzák meg
a sorrendet' ltt az elsö osztá|y 5. a máso-
dik 4, a harmadik 3, a másod|k 2,a többi-
ek 1 karót kapnak. |gy az alacsonyabb
|étszámú osztá|yok is azonos esél|yel
vesznek részt a Versenyben. Ez1 az
osszesítési Íormát ,,sak kicsi sokra
ne gy,, eÍfektusnak nevezem.

c) Május 1' Ld. sok kicsi sokra
megyl

4. Lláatá[tevé kenységek

DeÍinícló: HázIá1i tevékenységnek mirio-
sÜi mincjen o|yan társadalmi munka,
ame|yet az osziá|yközösség közosen
tesz az iskola bárme|y terÜletén. E tevé-
kenységek az iskoia terÜieién á|ta|ában
maradandó é|ményekkei eredménnyel
-szo|gá|nak' E cseiekecjetekért karók ao-
hai,ók:
1. Ugyeiet: Ha a tanév során valameivik
osziáty kieme|kecJo ugveletet adott, j -3

karóval jutalmazható' (Ki dönti e|, hány
karót kaphat az osztály?)
{z lT-n-e|hangzott javasla!: Egy diák,
egy tanár és Jimmy határozzák meg a
karókat.
2' Osztálytermek: Tava|y isko|ánkban
Pály,6.u'nt hirdettek meg',otthonos tan-
terem,'címen, arnely a TMT-n értékelés-
re került" A pályázatot ebben a
tanévben is meghirdetjÜk, így szeretném
javaso|ni, hcrgy a pá|yázat értékelése
aiapján határazzák meg a karókat. A
gyŐztesne}< 4 karó, a többieknek 3, 2
Vagy 1 karót adjanak. Ez azonban nem
második, harmadik Vagy negyedik he-
|yet je|ent, htszen akár minden osztá|y
kaphat karót. A továbbiakban egyrészt
azt Íigye|em, hogy milyen új.yá|tozások,
szépítések. építésex történnek egy-egy
teremben, másrészt a már meglévő dí-
szes termex ''szépségét', mennyire sike-
rü| megőrizni, eset|eg továbbÍej|eszteni.
Ezazért.fontos, mert ha egy osztáiy mar
e|soben otthonos termet varázso|, a jo-
voben nem kel| megújítania, e|ég megő..
rizni az osztáiyterem á||agát, ez"ze| is
nyerhet.
3. Majom-háború: A po|i-napokon meg
tartott osztályok közötti verseny e|so
három he|yezettje karókat kaphat. Az
első z, a második 5, a harmadik 4, a ne-
gyedik 3' az ötödik 2 karót, a többiek 1
karót kapnak.

5. Egyéb

Amikirnar'adt, de jó voIna, ha beszár"níta-
na azisll| A|talában 1 -3 karóval jutaImaz-
hati. lde tartozhatnak azok az iskolai
események, ame|yeK az 1_4. pontban
nem Szerepe|tek, ám mégis úgy érezzÜk,
hogy szerepelniÜk ke||ett voIna.
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mÉc mmil(; ̂ I' t,n.ríirinÍ'És! RnNilsínnntll
Az eIrnú|t iT Ülésen rnegfogalmazott és a PoIigráf (rjságban megjeieni aján|ásokló! indíttatva a Perlagiguskozos
ség a kovetkező módosÍtásor'ra hataimazta fel a Szakrnai Bizeittmányt:

a. .Amennyiberrapótv izsga időszakbeosztásanemkeszíthetőe|-asokpótv izsgázó ,anagyszámúpot
vizsgatárgyié''rfo|yam' a technikaiÍeltete|ek hiánya, a pótbeszámo|ó érdemi |etéte|ének biztt:sítása' a humánus
szempontok f igyrelembe vétele miatt' úgy, hogy a számclnkérések 18.00-ig beÍejeződjenek, újabb pót.",izsgana
pot ke||kijelölni" Az egyes délutáni beszámo|óknak. tehát 18.00-ig be ke||fejeződniük'

b, - Amennyiben a vizsgákró| hiányzó diák osztá|yfiinÖke nem |átja indoko|tnak potii|agos vizsga szerve'
zését, s ezt az e|járást a tanu|ó séreimezi, a tantárgyÍe|eltls iámogaió á||áspontja esetón az osztályfonŐki Munxa-
kozösség veze|őjéhezfcrdu|hat, aki a kérdésrő| dont.

c, - Ha egy tanu|icsoport e|ső il|' ,'rendes', beszámo|óján a 40 o/o-ot e|éri a bukas mértéke, cie lega|ább há
rom diák vizsgázott eredennényte|enü|, szü|essék írásos elemzés az okokró|és ha ke||, a vá|toztatás(ok), 1avítás
módjáról.
A dokumentum a Po|igráfban. az|T számára hozzáférhetöenje!enjék meg. Az eiemzés készítéséhez aIapvetogn
fontos a tantárgyÍele|ős vé|eménye, és az érintett munkacsoport á|lásfogiaiása is' Felelős' a SzakmaiBizottmárry
vezetője'

Eriékelésirendszerünk tehát kiegészü|t" és az eIső vizsgaldőszakot nregeiőzően váit végIegessé,

Politechnikum, 1 994. szeptember 20.
Puskás Auré|

Szak mai Bizottmánv koordinátor a

EMLÉ]KBZTBTD
aZ|T |994. szeptember 27-i  i i léséről

. lelcn r'ollak:
sziilii
Molnár Sándorrró
Pápa-v Kálmárr

Firrkas Antaiiró
Raj l ra Kata l i r r
Tijth (jusztár'

diák
Mocsáry Roland
Fcgyó R!ta
Siklósi Nóra
Matcjka Istvárr
Tóta J  l r i ia
Nagr Akos

osztáll
Korcs
Igric
Igric
KB
Hatltlsztált
.IP
w
K N

TaIrárclk: Basa Atti la, Hann Póter, Krattsz Katalirr, Mrll irár
| 'ajos, Somogy.i Ágota

MiIlt ir Í.entiekbiíl iS látható, az lT ncln lolt határo;ratkópcs"
Napirendjón crcdctilcg szercpclt vtl lna az |T t:|őilj óri bc.
szám olója ; a lcg.j ob-b oszt ál'vkiiziissóg ttíjáirak szem1roIitjir i :
az |T megújítása' Sajnos egvetlcn kérrléslren senr ttlt1ttrl lk
b a'l'ár a t:l.li, tle néh ánvat résztlen mcgbcszíl tünk. részl-rcri .i ó.
váhagyásra a kíjvetkcző. rcmélhctőleg haíároza-tiiópcs IT.
i i lésre lralasztot t rtk.
,A tnegítjuló iT-ben nrár vannak ír.1 diákképviselők: ahol volt
szülői órtckezlet, már új szíi|őképviselők is. A tanari ellrlai is
megrijult: Molnár Lajos helvét Hann Póter vctte át, ha.rma.
rlik tanárkópviselőnek pcrlig Somogyi Agolával erősített a
csapat. Krausz Kati mar;rrit.

Az IT clőzij óvi mrtrrkáiarÍll írott titkari beszáInoIot a szii|íjk
ncrn ítéltck meg eg},sigesen: volt, aki sokkai hatókonyabtr-
rrak |átta, mint a nregelőzó 2 óvbcrl. Máscrk főlcg arra utal-
tak. hog;- fcltűuő a rl iákképv.isclet hiálrva. s mirri latldig lc.
hengerlő tanári fölÚnv várlratír a dörltéseket ille.t(iert. arnig a
diakok nem képviselnek szeryczettebb' cgvségcscbb errit. A
eyerekek' eqYszcrrc hangtily<rzták azl. hrlgv ktjrcikller r n irrcs
irclckiődés scrll aZ Il-. scm általábart 9&Yl989l st'crvel,:1l'ek;
kialakítása iránt, ós hog} nincscttclk is o|.)'an rragr. i igvt.k'
arnc|vekér'" órdcmes volna csatába szállni.
El|ogadtuk azt a javaslatrit, hrrg'l a jiiviibcni rrrrrkiirlőkt'pc:;
ség biztosítása ér<jt:kétlcrr szerve:rijri. i öu cgl csapaí. autt' lr
megrijít.ia az |.t nrtjkiklc.sét. A r:sapai 1a3.iai: R'rjna Katali lI '
'Somogvi Agtlta és Várarji Pi:ter'
A legjclbb osztálykiizösség r|i. i irzásának szempotit iait ki>r:l l lr
m í.idclsíiásrlkkal e|f ogarlásra jav'asrr| t u k a h atári.lza1 kc i-rt.s
]T-nek. E,z rlktílber ].5-ótr, l/2 5'kor ri l ma.lrt összc' : ti;r1ri
rcndjórr az a|álllli k[rrdések szerepclnck ma.ici:

az i igveleti rendszcr;
. a legjobtr llsztá|yközössóg díja;
- a 3 tagú, az lT niűkijdósét l.eliilr'izsgáló crii1lat ja
vaslatai;
. az.IT -titkár szernélye;
'at SZMSZ (ltcfc jczésc!).

Budapesl , i 9Q4" okl óber 6.
Krlusz Katalrn I.I ti lkár
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FOGADOORAK

Bágyi László
Colin Hackett
Cseh Andrea
Cstirke lbolya
Darázs Dóra
Daróczi Judit
Diósi Alojzia
Fehér Márta
Fóth Andrea
Gaál |mre
Ga|lai ZsóÍi
Gulyás Éva
Hann Péter
Horn Gábor
Jakab Judit
John Conyers
Kalina Yvette
Kocsis Péter
Kovács Tamás
Krausz Kati
Láng Andrea
Lendvai Györgyi
Maizl Erika
Dr. Marosvári Péter
Mihók Viktória
Molnár Lajos
Nagy llona
Nagy Szilvia
Pertl Gábor
Fécsi Kata
Puskás Aurél
Rózsa Géza
Sánta Judit
Somogyi Ágota
Szabó László
Szmeskó János
Szakonyi Mirella
Szász Kata
Szűcsné Szabó Katl
Varga Adrienne
Váradai orsolya
Váciné Arnold Éva

csütortök 5. óra
kedd 2. őra
kedd 4. óra
csütörtök 5. óra
péntek 4. őra
hétÍő 3. óra
csütörtöK 2. &a
szerda 4. óra
szerda 3. óra
kedd 5. óra
csütörtök 4' óra
szerda 3. óra
hétfő 5. óra
csütörtök 5. óra
kedd 4. őra
csütörtök 3. óra
szerda 3. óra
csütörtök 2. őra
hétÍő 2. őra
hétfő 2. őra
kedd 2, őra
kedd 4. őra
kedd ,|.2. őra
csütörtök 5. óra
kedd 2, őra
csütörtök 4. őra
hétÍő 2. őra
hétÍő 4, óra
csütörtök 5. óra
kedd 2, őra
szerda 2. őra
péntek 2, őra
szerda 4" óra
péntek 2. őra
csütörtök 3. óra
hétÍő 4. őra
csütörtok 1o.15-10..
kedd 3" óra
szerda 3. óra
szerda 2. őra
szerda 3. óra
kedd 3" óra

tr-íx
IÜ trB
o

- ' ' i\:aI
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Az lsko|abíróság - Várkonyiné GrriIiemot Kata!in, Hutás Eszter, Nagy ||ona-- 1994. szeptember
27 -énmegtárgyáfia Gyurics Balázs ügyét' rne|yben az aiábbi megkeresést kapta:

SZERZIDES

Gyuricl; Ba|,azs (KB osztálycrs tanuló} zv Isktilabírtíság határazata aiapián az aiáhbiakra kijtclezi
magát:

lskolaprtllgári jogait részbon vagy cgcszbc'n elve:szítve.az 1994i95-ös tanévrc
1 ' nrinden tanrírára kiitelezően bejiír;
2,igazrfiatlan ríráinirk a szárna a ta'névben rnaxitnitm 7 lehet
3' egy riegyeclévben .\Z .azt zár<i el.síi vizsgákon |egfelje|rb két e |égtelr.njc és három kettese

lchet.

A sziilí1k vállaiják' ittlg1, amennyiben l]ali{zs a s'zerződé.s bárnrely pont.ját nregszegi, 's így
automati}itrsan életbe lépteti iz iskolábdl őt kiz.iró hatfut;lz'atot (mely ir tavahli tanev során
összeg1'tíjtijtt 33 igiizolatlan óráért jiít)' három héten be!ljl nlásik iskoiába íratják át.

A határozat értelmóben a Szerződésbe foglaitak zrz iskrllabírósági tár5lyalást követ(l naptríl
erv-ényesek.

tsudapest, 1994. szeptcmber 26.

Gvurics Balázs, Gyurics Károly,
Kal i n a Yvette, Bágy i Lőtsz| ti

A Bíróság a megá||apodást jóváhagyta azza| a kiegészítéssei, hogy a megá||apodás a tanév
végéig hatá|yos.

Nagy ||ona iskoIabíró

miíriiuíí SrÁIiniiniix rz ffi9419s-tis TANntsur *
Angoi nye|vű színház John Conyers vezetéséve| - keddenként 16.00- 17.30
Német nye|vvizsga e|okészítő szakkör - Nagy ||ona - hétíő 15.CI0- 16.00
Helyesírásigyakoriás nern heiyesen ír.óknak - GaIiai Zsófia - hétÍo 3.Ü0-4'00
Az iskolarádió szerkesztőséoi Ülései - kéthetente kedden 3-tó| a Bi 0.l-ben - Csoncsi
Videókészítő- és f i|me|emzoÍor - csÜtortok 4.0O_tő| a Studióban - Pá|os György, Csoncsr
(Kamer.ázni bármikor Iehet idóegyezés szer.int)
KPTV-híradó szakkör - kedd 4.o0. Pá|os György, Csoncsi
Másik Színház- Majer Tibor.- hétÍő, szerda 16.00-tÓ|
Szövc szakkör - Kopócsiy Jurjit - kedc1 15.00-tól
Zeneszakk.öt,- Richter Pá| - kedd 16.00
Hardver szakkör az informatikusok vezetéséve| - csÜtör.tök 4.00

t-
I Bírósági határozat

. Lehet, hogy beindult más szakkör is, de a szerkesztóség megkeresésére ennyi reakció érkezett
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október 14.én, pénteken gó.
ty'abál leg a suliban. A má-qo.
dikosok és harmadikosok már
tudiák mi az. A negredikesek.
nek sajnos nem volt- De
vannak olyanok i,s, akiket
akkora szerencse ér1/ér, hog',
kétszer is része.sei
lebettelr,/lehetnek e jó kis
mókának/nely'rrtík.

}iagyonránynak számít már, hogy
a gólvák versengését a nomárltá-
borosok csapala sze,wel,i. Idén ez
a gárcia egy kicsit kibővült: jcihe-
tet1 bárki. akinek kerlve szottyant
résí venni aszervezésben. Szer-
cla rléiutánonként összedugtuk
nagy és kicsi Íejiinket,
mcgalkottuk a l.elarlatokat (erről
később!)' elejétól végéig kitaláltuk
az egeszet. Bízunk benne, hory a
felsősök is ellátogatnak' és szur-
kolnali a gólyáknak.
Á góiyabált mege1ózó hetekben az
elsős oszkílyoknak ítn. előzetes
felacl alokat keiiett megoldaniuli :

I " Szerezzenek bel minél
tiibb ajánlást hlres emberektíii az
osztáiyrrk szám ára. A tavalyitól
eltériien most nem í;.ásbair. ievél
formájálran kelletÍ belrozniuk,
}ranenr rnagnószal agon kellett-
rtigzíteni a jókír.ánságokat.

2. 15 percet kellett eltöl-
teni ay, egész osrtálrynak az
Allitker-t r'alarne1}'ik ketrecében"

ii. A hetes buszon csúcs-
,lo;. galrrrnban lreliett e|énekelniiik
az'|Alain Delon szeretnék lenni...''
kezclet'ú <lalocskát.-|ermeszetesen 

a }'ruszqrn az' egész
osztílynak ott kellett iennie.

4. I,{inél több lejár1 EKV
bérletszelvényt kellett szet ezniiik.

5. El kelletr készíteniíik
ery A,/Z-es méretíí okjeveles
Névsort"

6. Az r:sztáIyoknak aikotni
kellett va]ami maradandót az
iskola épiiletén belüi.

7. Miné! többféle' NEM
fehér gyert'vát kell behozniuk a
gólyabáira.

8. trhető iegtöbb fillért
kell behozniuk.

9. A gólyabál hetén
minden nap minden elsósnek
r,'iselnie kell azt a névjegykáfiyá!
amjn az ó neve van, és amit az
osztály közösen tewez meg és
készít el.

A felsorolás nem teljes, hiszcn a
t dbb i el ő z et e s fel adat ot
t e rwtész et e s cn e{,fu l ejt ett em.

Aztán m,ég egy feladat aak,
eszembe iutott!

9. 12-én, szerclán a
KorCsopor1' 1}án, csütörtökön a
H atlosztríly mindent elkövet
Tzért" hogy megnyelje e felsőbb
év{clyamosok kegyeit.
Használh atják az iskolará<liót'
szinte minclent lehef hagy az
'|öregek|' keryeibe férkózzenek.
Pénteken .a tavalyihoz hasonlóan-
az ebéc^szúnetekbe n szar,azhatnak
a'|vén rókák'. és az || aggastyánok'|
(tanarak) a szívi.ikhöz
legkiizelebb álló els<is osztál-vr.a.

IJiztos uan móg talami' amit
el,Jblejtettem.

Pénteken ae c.ls(is osz-,tal1'ok
ktizötti \Iersen:r' l" 6.3o.kor
l,;ezriócliii az N2íben- További
rrrókás fe.l adatokat kapnak nrajd,

nrelyeket remény'eink szerint
szíwe]-lélekkel olclanak rneg"

Iesz még I\{ISS G0LYA és N{R"
GEM szépségversenv is. A díjakat
a tavalyi szépségverseny elsó
hely'ezettjei adják át! (Ennvi
szépség egy helyen!Tíszta lriok
of the Year!)

Alegiobb elsos osáály a
harymányoknak megÍelelóen
Ec;Y NAPOT kap az iskolátói,
amit kiránduiásra íordíthat.

A gólyabáii versengés után u,
N Z?ben fergeteges SACI IACI
dizsi lesz lámpaoltiísig (21.30).

Csotrcsi
lektor vektor: Gr(iger Dia

a|}f\Vriii
t í

lÍ \ i i \ !  szJ

ffideget-et,hoall;,a.. si,\'ivont
áá!íktíÉ' tthátcsal*

Mostl okl:.ag. Ilí. ak .li !'l
tlog vadaseni,i'ogott *j*ttrt X"
takitkozaqnk! Ez rigy a

jö$Ér be!

Az igazigó|yák a oTLvnaÁLoN ta|á|hatókl 'l
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Az aq.$/q4,' TANÉV rusÉnErrcÉei vrzscÁrnex
(eddig elmaradt) EREDMENYEHTRITETESE

r TK Matek Terrnészel,
l K áos z  5  3  5  5  4 .5o

a ]Káosz 4 4 4 5 4.2:: ,
54 , 444 " 25
53 . i 5 4 . 2 5

4354 . 25Káosz 5
; ; ; -  :  w  i  4  b  5  4 .25

44354 "OO
.1  5344 . 00
5 ' . : !3 io ,og
444 . t4 .44
1  : l  4  5  . 4 .O9
4 . i 354 .OO
5335a .o ö
4 ii ; l: +.OO
4 , 1  253 . 75
55zí3 " ' 5

i náo= '  : s  i  5  5  3 .75

Sáir<áó"Melirrcla l xárl'' 4 3 l] 5 :3"75
Éa-a"y'M]5io" '-  

- .  
KN- 4 3 .  :]  4

Bqlog'h-B9ry1qei1 .Káo;1 4 5 2 3 Q.So
JáraiDóra w .1 3 3 4 3.5o

F -

pT.zen\c1|Á:r'!a Ka9:l 5 .1 2 9 3.Qo
lKls Gerqelrr KN .1 al 2 5 3.5G

|Recsán Gábor W .+ ?, 2 5 3.5CI
|  - -
l l ruchsPéter w :] 3 ) 4 3.33

lBaloEtr Eszter i(N 5 :l 3 2 3.25
ig""ko Tekla i iáosz 5 2 3 :] í i .25
I  - - .

|Bucsa iAndrás  w 1  3  2 ,  4  3 .25

[D"_qá!A!i.i*"
lryaltazglgirlGqlrol, , KN 4 3 3 3 3.25
|irie" x.i='ti"á KáOsz Íj :] 2 :3 

- 
á"zs

lParrlovits Anita Vv' .1 3 2 4 3.25
lR"-nvi zroit i(N l; I 2 't 3.25
|seuoFerenc ' Káosz 5 4 2 2 :1.25

[q,g-lyn19.','_4ta 
' 

I{,\
iTóth Boelárka KN A :i 3 2 3.25
l .  . . _  - - _ - .

ieéí.E4g''::iBáí-faiA{nes W 4 3 l .1 3.oo
l _

|Bcllvkv l)aniel Káosz :?' 4 {s 2 3.oo
t .  - J

lGásparEva w 4 3 3 2 3.oo
t s -
iKósn.Irrr] i i  I{ i losz '  ,2 4 :]  3 3.ooiKósa.Jtrdit' I{.irosz 2 4 l] 3 :].oo
t . .  ___

LKi--.á]i'*F€".!- i 'ü ' + 3 2 3 i 9.oo
lRetarAndra-s W 3 il 3 3 3.OO
l-S"tt*."i.Aiexancira KN 5 2 I 1 3.OO
l -

|SzirmalMártorr Káosz 3 3 2 4 3.oo
l . -

|ZsebesiA}ros Káosz 3 5 2 2 3.oo
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ESZREITTNLEK

''Csak járom az utam'' teremrő| te_
remre, és |ányos zavaromban nen.l
tudcm, hova szökott az idő az órák-
bó|. Mert ''megál|t azidó" isko|aszer-
te. Vagyis csak a falakon pihennek
a mutatók.''Mít akarsz? Toronyórát |áncca|?''
Nem' Csak ha azon Veszem észre
magam, hogy azt cjúdolom, ''ho| jár
az eszem' csak a csenocii Íiove-
|em.'.'', akkor lega|áob tudlam, fiikor
ke||fe|ébrednem. 

Nagy Át<os

A NEV

Át lc,tt rendezvc a cühöngő .Eztény .
Sokak örömére

- leginkább tan;irokéra.
De voitzrk, zrkik kevésbé örtiitek enttek
a csodás változásnak" A diákok.
De ami megttrtént, az megtÖrtént,
vá|toztattinem lehet.
Dc a név!Át kéne keresztelni, ugvan-
is a 3e|enlegi név: ,,társalgd,, egÍ tl-
csrt-Ienni((itt. m! peclrg nem vagyunki  t - J | t  ' t r ' l u lÁ( ' l t .  I l l !  l ) cu i l l  r l c rn  YagWnx I

j azok. I-ehetne peioiír.",Éi.Töv,:i;; l
i -,í'úgyis olyzr'n szép lett. It . / l

J
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i\z ClcSo bcíly oÍnac}oK
a,l cl.:c-j"1ck. t lciLyomá.snt

Vörös tég|aépÜ|et a Vende| utca 3-ban * ezaz
az iskola, aholjelenleg tanulok" Eddigi taoasz-
ta|ataim a|apján az isko|a fogalma nekem
i.nást je|entett. Mit is? Azt, hogy szigor.ú Íe_
gye|em rnel|ett komor tanárok nap mint nap
tantárgyanként |emérték, hogy készu|tem-e'
Az órákkozötti szünet is Íeszü|tséggeI voIt teIi
a Íele|tetések és a doigozatok miatt" Hátrányt
jeientett számornra a |ámpa|áz, ami még
Íokozta az iskola zord |égkörét.
De mindez rnár a múité, je|enlegi isko|ám egé-
szen más' A|ig várom, hogy iegge| elinrju|-
hassak, mert olyan,'j i bu|i' ' isko|ába járni. Már
a metrón mesiziroi-megismerni a bo|itech_
nikumosokat' ''Nem sápadt, rosszkedvű,
mogorva diákok,', hanem vidám, fe|szabadu|i
fiataiok. Hát még az isko|ában mennyi minden
történrk! Az e|őadások érdekesek, a tanárok
moso|yognak és kedvesek. A tantárgyak sem
mind szokványosak , a jegyzetek 

- 
pedig a

diákoknak írttörténetek' Jóíde iárni. és örüiöx.
hogy tankoteles vagyok.

.Sok új ós érdekes tzintárgyat ismertem meg. Aki
hülye, erz lraljon mcg! - magyarul: aki nem jiír
órára, ziz előbb-utóbb úevis meg foc bukni. A
társalgó nagyon j.i, aó régJn iobb voit,
hangulatosabb a szakadt fotclókkal. Az egyet-
len bajom a menza: rossz tis drága. De ez nem
izgat, nrert ncm t:s;:em itt.

Az első benyomásorn aZ iskolárói nem vo|t
túl kellemes. Talán meglepően hangzik, de
szeretek az órákon aktív lenni, s sokkai
kevésbé érzen magam fáradtnak, na az
órákon jólérzem magam.
Sckgn mondják, hogy egyedül ís tehetek
aktív,de ez nem így van' Egy óra számom-
ra attó| lesz ,,Ízgalmas,,, íldekes, ha arra
erdemes emberekke| tudok vitázni bi-
Z?|yos dolgokril' S ha f eldobok egy témát,
akkor. arra. kapok visszaje|zéii, Vagy
legalább éreztetik, hogy. eEyeíérteríőr
vagy sem.
Sa1nos az elsó órákon hiába próbálkoztam
azza!, hog1, jc hangulatot alakítsax ki,
tel'iesen reménytelennek bÍzonvu!t' és
ósztntén szólva a tanárok sem sbgítetlek
ebben.

Vé|eményem szerint ez az ískota sokkat
jobb, mint az álta|ános va|t. Tóbbet kóvete|

bár, de mégls tobbet enged. Nagyon jó
otíetnek tartom a tantárgyLllokkokar. hiszen
konnyeob íg1l tanulni. Az Ís jó, hogy nem
krsteleza bejárni az órákra, bár én ezze| a
szaba.osággal !nkább nem kívánok é|ni, A
tanárok érthetöbben magJ/arázzák e! az
anyagot, mÍnt az álta|ános iskolában" ArróÍ,
hogy természetórán nli is kísérletezheiúnk,
álmgdni sern merlem' A testkuÍtúra
rengeteg mozgást engeü, ami szerintem
nagyon jo, hiszen a mozgás a mtndenem.
Németbo| eddig 4_5 óra alatt tobbet
!anultam, mínt harmadik osztá!yban
amikor e|kezdtem - két hét a|att. orúlok
nekí, hogy a kezdo Csoportba kerú|tern,
mert így isnét|ek is, és még
megtanulhatorn azt is, amit esetÍeg ki-
hagytam az eddÍgi 5 év atatt.
Az osztáÍy szertnten nagyon jó, és jó!
megért juk egymást (már akível). Az iskota_
társak is jó fejek, már akit ismerek. Egye-
dúl a szüneti Zene az, ami nem míndtg
tetszik' llyen osztá|y, i|yen tanárok, i|yen
isko|atársak és végül, de nern utolsósorban
ilyen iskola mellett már csak egyet
kíuánhatok'. legyen elég onbiza|mam és
elég kitartásom ahhoz, hogy eI tudjan
vpgezni ezt a 4 Vagy 5 évet _ bukás nélkúl.
En beérem ezze| is, (hiába, én már csak
ilyen vagyok!)

Ez.az iskola ha.stlnlít ogy dernokratikus rlrszág-
hoz, meli,,rrek a eliáktlk, a titniirok ó.s a szÜlíik is
cgyenértékű tagjai. Erne tlrsz;íg 'neren-
dézkedése '3gy nÉz ki, hogy a nrag.asabb pril
zíciók elérése bárki szárnára lehetséges' ds lz
i.skola törvénye i c l r,it t nr i nden ki cgye n l r,i...

Az iskoicibünros:;?. e mt:tt?lÍ, é.s tiróca,
Sok új és érrlekes tantrirgvat isnrcrit,rn mt,g"
Jó ötletnek tartont c trir:;algrit, ós ho,t:y, ttt:ttt
kit e l e ző ór tÍr a j árni.
Srlk ember vun, akiket 'Ez'tretnék megisruerni.
N aq.von tctszik u kötnt,'tdr tís a iwriddttíbrsrró!
ké s zült kiúl lít ds a z' E I ő s zoba G, al ér ióbun.
v,ets?i:nek 0 tcrruck, En i,, S?,(.,rctnék f.1,'\.r]t /is.
tt'tti.
Sok :;zépl tis Ótlete :; kéJl é,s sdrkán.,- L,íIn ü tcírsul_
'sóhan,
Rossz tt'z, hoBy a testkultúra óra nerrt itt az is-
kalcíbant,an.
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^Z Ínformatikatanárok (is)
sok sikert kívánnak
a liiizelgő vizsgaidííszakra!

II-{TELMEK
VTZSGAZOKNAK

A vizsgáatatóról még sikertelen vizs_
ga után se terjessz rémhíreket' Vissza.
hallhatjiik. |nsz mé gpótvizsga i s !

kitikát minclen tzinárod fe.lett gyitko-
rolhatsz, de csak rrtthon a tükör előtt.

A konzultáción c.sak olvan kórdést te-
gyél föl, amelyre a anár tud válaszol-
n l

Kétszer tanul, aki gycrrszrrr tanul.

Döntsd el, mi jobb! Tanulá-s nélkiil rc-
ménykedn i, vagy reményteienü] tanul -
ni!)

Nem biztos, hogy a diiík véleménye a
hibás, ha nem egyezik a vizsgá,ztat.óé-
val, de ne feiejtsd e|, hcrgy a saját véle-
nrényed ttjbbe kerülhet ne}ied, mint a
vizsgáztatónak.

(ismeretlctr iámtle tapaszta|Li szerz'ő.\
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A mÍivészet és a rrémz lcarrcsolaüa

A művészeí és a pénz kapcso|ata
eiientmcndásos. A pénz á|talános. ertékrnérő, de
a művészeti a|kotásokat nem |ehet ezzei
kozvet|enü| minősíteni, Ez utóbbiak értéke sok
egyébtő| íügg: az a|kotó hírnevétő|, az általános
ernberi ér.dek|ődéstő| és az adott művészeti ág
népszertiségétő|. Pé|dáu| Amadeus Mozart
nyomorogva ha|t meg, míg a mai kor popze.
nészei igen vagyonos emberek
A ÍiImművészetben is megfigye|hetjük a
művészet és a pénz e||entmondásos kapcsoIatát:
az embereket sokka| jobban érdek|ik a
kommersz Íi|mek (akció és horrorÍi|mek), és
ezért |ényegesen tölrb pénzt is hajlandók fizetni.
Lehetséges, hogy ez azért Van' mert a
társada|om csak később Íedezi fe| a
műa|kotások művészi értékét. De lehet az is.
hogy a rekiám és a business e|nyomja a művé.
szetet, azonna|'.fogyasztható.', megvásároható
termékeket propagá|. A rohanó, túlhajszoIt
emberek beÍo|yásoIhatók is ebbe az iránya.
Az e|tjbbiek e||enére kije|enthetjük azt is, hogy
napjainkban művészet nem létezik pénz né|kü|
azért, mert sok pénz ke||ahhoz, hogy a mr'jalkotá'
sokat bemutathassák a nagykozonség részére'
A művészeti a|kotások nem tömegtermékek
ezért nagyon nehéz a művészetet profitáló ággá
fejleszteni. Tovább nehezíti a helyzetet az,ha az
adott ország gazdaságiiag eImaradott, mert
ilyenkor az emberek még jobban meggondo|ják,
mire adják ki pénzüket. Pé|dáu| sok színház
küszködik komoly anyagi gondokka|, mert az
entberek nemtudják megfizetni egy-egy e|őadás
tényIeges árát.
Vé|eményem szerint szükség lenne egy o|yan
kozponti alapra, amelyből a művészetek
fenntartása triztosítva ienne. A ie|en he|vzetben
ez irreá|is.

Az errrberiség törtenetétlen a lt,túr'észet rrtiIitlig is |ixl!.tls
s/,cÍepct játszott' nrrnd a lrétkiir.napi élcttlen' rnirrcl ii
v a!lások kÍ-ireiberr.
Az tttolsó jí:gkrlrsz'ak rrtárr (Kr. e. 35.0i)0'től) kezdett ki_
alakulti az enlrcrck szépért.éke, alko{ási vagya, El' at,
elejtr'tt átlatok iclkének tiszteletére készített targyak-
ban' Llarlangfestlrrórrvekben rrvilvánult n}cg' Ebben a
korszakban a r'a.Jas':ó cmber nern a múvészetbtil ólt' ha

nem a zsákmánt,ból. anrit ele.itetl, teh1rt r:kkor az an,vagi
rJcllgrlk tls a míívósze t ki;1iilt még neru vrllt iisszeí"iig11is.
trlőszijr a nlűvószcl nrini az anl'agi jólót forrása lr,lczrl
potánriábarr ós Eg} iptclrntlalr .jelclnt nreg. Ekk,rr csaL rrt!
hány kir'étc|es tehetsógíi í'ér|'i kerii it tl|r'att lrcl.rzctl lc.
hog;. minrlazt rncgrali lsítsa, anrit clkcplclt. niert csak
nckik sikeriilt az ura|kodókhoz, nag}'urak]rrlz rrlv kiizel
f érkőzn iük, hogy rnegalir 1lo t'z.ákjöv cí jiik* t. A rn rlvcszc t i
ágak kiizül lcginkábh az építészet r'olt ;rz rrralkrlclo' Tijtl
bek kijzött i lyen terr,cz<i l,o|t az egyiptorni lmhtll.e p, aki
a sz-akkarai lépcs(ís pirarnis tcrr'eit készíl.ctlc.
A görrigök i l izon.t ols Úrtclcnrbcrr t.rlrratlalnrasít()ttak a
nlri l 'észek támogalását, l irert nitlttk ltcm eg.y szcmclt.'
hancm- az, cgésl, r'árrtsá|iam setítct1c l lrrvagilag a rnii
r 'észi. E'ppt-n cntlt:k l 'r l l1 kijszijrlhcttj, htrg.t rrlr st;k lrtrlris.
szobrász, fi lozóÍ'us tutlta l 'chctség(:l ' karnatoztatni. A g'i i
r ögiik óppen czért, Íncrt ;r nlíivészetekcl rlk maguk tá.
mogatták, közcletrtr á1ltal.: a művószcthcz, min{ rrtárruk
bárki. A római titrsadalrlrn a gi)rcjg kultrirara ópítkczctt,
1ehát sok kiizös vonás mutathatrj ki a nrűl.észeteik tcrón
l - .

Az egy'ház nrr:gjelenésével a művószct mcgr'1rltrlzott, a
r,al|ás keriilt a középpontba. A krlrai közópkorttart az
egylráz volt az. aki cltartotta a7, arra érdemcs miir csze
kct. A zene. noha már Kr.e. 200() től ismcrték, rnr:g csak
a gregtlriánra korláttlzildott. A középkor r.égéii, a rerte:
szánsszal kezdett o|rlíldni at' egyháli bc|'olyás a nlűr c.
szetben, és rneqie|cntek az olYari l'ijurak, kiknck urivará
ban népes műr'észsereg tartózkcrlott' A nrííl,észcti ágak
e|kezdiék a v'alós életet ábrázobri, a zcní:bcn rncgjc|crr.
tck a tnrbadírr.;k. A kcsijbtli idíjk'tlen a lcgszrlI.tlsatill
kapcsolat a nlíir'ósze t és az egy,hát' kiizcil t a ze nc r'r l|t.
Már a kiizópktlri;an is, de l ' iíként ;iz ti.jkrlrtrarr figvclhctrl
nteg a rrriívcs,lct és a hótkii:::ua1ri crtrlrer ka1icst;l;r1átl i ik
roin|ása, rncll. r,alrjszirtií, hrlcl ir nríirószck nrírssiigárrak
ós a lakossiíg közömbilssigórrck v,rllI kijsziinhctí;l. A kir
vetkező nagl' r.á | tozás a rornan tika mcg.iclerl ósór'cl m ct r (
i'églle. |'kkor egy bizonyos kijzeledós figYe|hett.i rnct a
közönség és a rrrűvész közl.. Kiilötrftilc társaságr;k ala.
krrltak, mch'ck arra is hivatoitak voltak, htg1
támogasságk az itjíi rnűr'észck ciső prtlbálk;lz,a:;ait.
Ekkor nróg lóleztek nrííkedvelő tlrak, akik rrregvctiék l
1íi| sikerült rrríívekct, rit: a XX. sz'árad atcgr'áltc'rtai!a a
nrűvészek élctet' A rníjvószek arr.vagi {'árnogal.r1 !)clll
igen talá|va kónvtelcirck vtl!tak murrlrábir ái|ni, hogl, rle
kelÍ.ien ólrelr hairriuk' Ekkt:r v.ettc kcz<|r:tét a legrragl r'illb
szakitás a míívészek és a társadal.xr kijzölt, és cz rrr(:g
máig is tart.
S;lerintem az ernbcrcknck át kí:rre azi tonritlllriuk, lr.ilg.i
trova. jutott vil|rra az emberíség mÍívószct rrclktil, és cl''
nek elapján rncg ke|lerre becsülniiik azt.

Békési Zo|tán _ Hadosziá|v

Schittler Máti 'ás . Hirdosztálv
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Asszociációk

Torom a Íejem, hogy mírő| is írjak' A cÍniről
tt''bb kérdés az eszembe jut:

Mi vo|t a szerepe a mecenásoknak a
kü|onbozo korokban?

Mi a szerepe a pénznek a. mai rnű'részeti
é|etben?

A viiág más országaiban hogyan
támogaiják a művészetel?
A penz minf művészeli a|kotás?

A kérdésekre a vá|aszt nem tudom, de rnár
az is haiadás, hogy azt tudcm, mirői nenr
tucjok írni.
Semmi gond' segítséget keresek.
Nyakamba Veszem a várost.
A könyvtárban: A pénz torténetérő| r,an
egy konyvünk, de nem kcIcsonÖzhető. (igen,
de nekem nincs idcim, mert edzésre ke|l
mennem.)
Az antikváriumban: Létezik i|yen kon.vv, de
nckünk nincs.
A konyvesboltokban: Egy évve| ezeiőtt
kiadtak ezzel kapcsotatban valamit, de mar
e|Íogyott
Nem adom i|yen könnyen a bónuszpontot:
TeIeíon az A||ami Pénzverdébe:
- lgen, jeienlek rneg ezzel kapcsotatban
könyvek, de nekünk sajnos nincs
kölcsonozhető pé|dányunk.
|dőm egyre kevesebb" Hogyan tovább?
Marad a két foga|om és a saját gondolataim.

Miis juleszembe a művészetrő|?
Horatius azt va||ja: ..Csztat|an tetszést az
arat, mi hasznosat, édeset jói e|vegyítve
tanít, s kozben komo|y ó|vezetet nyújt.,,
A Révay |exikon szerint: ,,A művészet több
foi.rasbói származó emberi a|kotás,
ame|ynek els<j Íorrása a gyakor|ati
szukségIetek kie|égítésére aIkototl művek','
(l|yen pé|dául az építszet, iparművészet.) A'
másodlk Íorrás: indulatok, érze|rnek
megjeIenítése (tánc, zene). A harmadik
forrás: a valóság reprodukciója, utánzása,
illetve érzelmek á|taii áta|akíiott vá|tozata
(f esiészet, szobrászat).

Nekem mi is jt.tt eszernbe a szóró|? Mi is az a
művészet?

Megfoghatatlan. Szavakkal nem
kifejezhetcS

Vajon rnűvészet-e egy-egy virágcsokor
osszeá||ítása, egY Iakás berendezése vagy
az, amikor regge| perceket azzal to|tünk,
hogy a ruháinkat osszevá|ogassuk?

Szerintem az' hiszen mi is a szépséget
akarjuk kifejezni, érz-e|nteket kivá|tani. Ez a
hétköznap miivészete.
- Létezik e egyá|ta|ánazigazi művészet?
A miivészeltörténete círnű kcnyvekben azt
olvastam.
..A művészet nem |étezik, koronként és
he|yenként mást és mást je|ent. Áttandóan
vá|lozik az ízlés, fe|Íogás abban' hogy mi is
az a művészeti a|kotás. Nem e|eg, hogy
koronként vá|tozik, még egyénenként is
más és rnás, amit művészetként elfoga
dunk."
Van' aki azt szereti, ha a mcndandó
egyértelmű, hű mása az igazinak. Van, aki
azt. ha saját magának kel| rrregfejteni az
a|kotást. Van, aki azt szeíeti, ha e|
magyarázzák a |ényegét. Van, aki etiő|
irtozík csak igazárr.
Mindenki másképp köze|edik egy Cgy
aIkotáshoz. Szerintem az a jo, ha onmagát is
be|eadia az ember' s nem a nnásikat
utánozza.
- Miért van az, hogy a művészeti a|kotásoK
tobbségérő| csak évtizedek, esetenkénl
évszázadok mú|va derü| ki, hogy
maradandóak,igaziak?
Ta|án azért, mert az idő múlásáva| a ,.csak''
divatosak lekopnak. Azok maradnak fenn,
me|yek |ényegesen és sok_sok év e|te|téveI
is mondanak valamit az embernek.
Érze|meket, gondo|atokat ke|tenek. Minden
a|kotás művészi |ehet, ha be|őlern
érzelmeket Vált ki' Megragaci. Szerintem mű
alkotás az, amit a művész csirrá|. Művésznek
pedig azt tartom' aki mások telé érzékeny,
meglátja azl is, amit mások nem, és azt ki rs
tudja fejezni.

A pénzről mijut az eszembe?
. Legelőszor Dagobert bácsi a Dona|d
kacsából. Mit ér a pénzével, ha állandóan ü|
rajta, fé|ti. és nem hasznáija semmire? A
pénznek akkor van érte|me, ha segít éini
- Másodszor az, miért |a|á|ták fei a
föníciaiak? Annióta |étezik, háborúk, viták
oi<a.
- Az is eszembe jul, hogy milyen furcsa, hogy
a pénzrő| beugranak szó|ások.
közmondások. P|. .,A pénz rreni bo|dogíl..''' ''
A pénznek nincs szaga,,'',Pénzbeszéi, kutya
ugat."
A művészelekrő| pedig nem' Vajon miért?
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Mozart azt vailja:''SzÖrnyű, sőt tehetetlen ugv
é|ni. hogy az ernbernek fo|yamato.61yxrniá
k.e||a bevéteire','

A pénz mtatt nagyon sok a feszültség
mindenütt' otthon {o|yion azt hallom: ',Erre

sincs és arra sincs, várj egy hetet, kót hetet,
éveket.,,
A tévében Kocsis Zo|tán nyi|atkozik: .'A nna
Magyarországánax legfontosabb
exportterméke a művészet |ehetne, de nincs
eiég pénz a ffiűvészetek és a művészek
támclgatására',,

Va|ahogy úgy a|aku|t a torténe|ern
kezdetétcji, hogy a fizetőeszköz |ehet
kagy|ó' érdekes formájú kő, arany, ezÜst.
drágakő vagy csupán egy papírdarao, de
körÜ|ölte ícrog minden.

Mi a kapcso|at a két f ogalom kozött?
Sokkal könnyebb művészeti é|etrcji,
műaIkotások |étrehozásáró| beszélni akkor'
ha van e|egendő pénz. Egy'egy könyv.
lemez, táncbemutati, színházi e|őadás,
kiál|ítás megszerzése elképze|hetetlen pénz
nélkül '

.ul épuIeteket. kepeket, szobrokat csak
akkor vásárc|nak. rende|nek ae emberek.,
ha k! is tudják fize|rri. Az emberak
tobbségének lenne rá igénye' é:; a
művészeti a|kotások is akkor vá|nak e|ővé
ha a iétszukség|et me|iett il1ren ,'luxi,ls.,

igényekre is jutna'
Azt hiszem, a rrűvészet és a pénz
kapcsoiata o|yan, mint a ',fatkába harapo
kutya'," Ha van pénz, van vásár|i, ha nlncs,
akkor a művészet! a|kotások többsége
tény|eg csak kiá|iítotl tárggyá válik, pedig
nern ez |enne az igazi có|ja.
tnmagában a művésze{ nern éi'semmit ha
nincs. aki é|vezze azt Kot'ü|tre|Ü|ennyi. antia
két foga|omrói az eszembe jut Befeiezésü|
egy Seneca idézet: ',A pénz senkit nern tesz
gazdaggá',, |gaz Vagy nem igaz?

Felhaszá|t irodalom.
J ' Bölcsességek konyve' Gonclolat Bp. 1984
2. Révay lexikon, Babits Bp. 1994'
3. Művészet története, Gondo|at Bp 1974
4. Mifán terem? C. Nagy Gábor Gondolat Bp.

K.arczewicz Dóra HacjOsz"|áiv

Közg azd aa á qi ?o|iLe chni k. u nr
199i, f ebruár
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t A z e|őz"g Fol i griifltan
kczdtjt!ó SOTE]TLG cílnű

írás f"ol},tatása)

Iil.

Nem tudom' hog.r, az egész rnikor
kczdőtiött. t1c cgvhen hiz1os vagvtlk:
i . ' ' r  i r l  a  k i ! | t i l zósent ' : l .  i l l .
A Iriba. trrt1om irji, i lcl ittetn r,rl lí, ós
\ ait.
.\zi imtirlan dr,logbarr r. o!tam kcrn te-
ie ir csaltirlni, es szó1;ctr las-satt elvesz-
t(:l lcÍrl lrti ltclenl. anri l ' lr laha frltlt<'ts
i  o l i .
Mtlst az olv'astl azt hihcti, hog-v va|ó
rzÍIríílr:rt cty irlegszanalrjrium félree
sií sarkátlarr kttprlrogtam ós iágcrd
tani .  ] l " t tn.  A k i i |ví lág sz i r r tc  semmit
sL.nl \C1l ó:szrc: alltxil a l'<-ilr'amatbí;l,
a ln i  l ioI t t tcr t r  icza. j io{ l .  bár  kétsór lc '
Iclr. hclgl ||{]l|l cÉlvSle r r.tl l l, a|i trciÍ.á-
:a;r nrcg.jcglcztc: Nc sa.|l iál11 nlagat1
;rrirry'i t, szc'rJd ir:;szc miigacl !
()k rrcnr láttak sernmit. Nern fix:ha-
l r rnt  ra ju l , .  hogr l -c l i i l c tcsck.  h is , isu-
ját magam titkoltarn érzc|nrcimct' a
rccr: |ció már szitlte bctcp'escrr, ós
ami lalszoit. az clsak s;rirrház, egl' ál-
arc, anri ú:|ruigaz, hog.y szomorútrak
látszik. dc nctn kcl| komolvati vcnni.
hiszcn ami alatta van, azt rrcm ttid
hatja meg soha scnki.
ldiíi 'cl meg|anttl latlr iróniával
kezelrri a v'i lágtlt, kópcs r.o|tam
rrrhögni (trc|cri ihöglri). Egyrc
ciIrikusallb lcttcm. és a lclkem
ntci\ ett talátl gtitttlszall i l is, tlc cz
nlinr| ttcrti számí1olt. lrisz csak érr
t t t rI tar l t .  

- Ia lán 
az i rorr ia fá1r la mö '

ri itt szepcn iassan szótrohatltanr .
talárr az ogcsz r.i lággal eg.t i itt.
{z i i r i rk i i s  rc j lozk i idcs i inmagam
clíji, irz órzcltneinr kóros rejtcgctése
lassacskán va|ótiarr kii i|tc az érzci.
mcirnet. Kezdtem clvesztcni magam
kijri iI ar' embcrckcl. F.kktlr rnár nern
tu<ltanr korrtrollálni irz áiarcairnal.
Naprril napra válttrztak. Ilr 'entá.ií az
cgrlizmush<-rz hasrittiíl tlttak a legjrr|l.
barr' Fóltern minrlcnkitől ' mindenki-
l lcn c:l lcrrséget láttanr. Bárrrri történt,
nrilrrleli belr l 'alarn i {crrtlcl lciát vó|tem
|clfcdczrri, senrmi scnl lchetett \'é|e1.
len. Ha bccsrikia-m a szemen)ct. cm-
llcrekct láttam magam kiir.ül, akik
rajtam nr:vcttek nrind. Ugy képle|-
tcnr, rnig a icg.iclcrrtóktclcnebtl ese
nrények ís vaianlr |.onr]rrrlaios csel .
iztivósríil áruIkodnak.,TttdatosaIl 

clfclejtettcm többek kö-
l ö lt Sz-cretni. Nem mertcm. Ncm
;tkartant t lízn i  scrrk iben. ()rí jk öscn
g.y"íilölködtcnr. Egvre r.itlcgebb és gtl-
noszatlb lettcrn.

Termószeteserr e-btriíl rrem látszódha_
| Ütt sctilnli. Az veszéi}.cs Ie tt v rllna...
Flosszú ii1eig éltlególtcm a saját bi-
zarr' |óielmetes és precízen elszige-
te|t világombao, távol rninden érze-
|emtől' egyetlen btildog pillanat nél-
kiil. Azt hiszem, ekkor adta meg a vi'
iá8' a kcgve|cmrlöfést, talán néhány
rrapra elhitieri, hogy' méq minden
rncgr,áltozhat, rnég lehetck boldog' és
talán errgern mégis lehet szeretni. Va-
laki e|hitctte l 'eiem' és valóban bol_
clog voltanr cgr i<leig' és ta|á.n néhány
íirirn keresztül igazárr, kinrorrrihatat'
lalrui. De mindez csak azért r'olt,
htrgr. nagt,otlbat csalódlrassak. Ha.
zrrgság r'oi1 rrrindct',. Hazugság... Ha_
zttgság"'.
Nehánr trórrapig nel lerrgőtltem, vó-
gczl,enl napi tecndőirnct, ós r'ógii l úgv
rlrirrtöttcm, 1]tt hag),ok mirrdent. Nem
akartanr nrcgadni a vi|ágnak aI'I aI
iirölrret. hog-v felkötörn magam, pedig
nóhárrl' dr,rigr.'t i:lkerülhel'tem volna.
Ncrn kcllcttck tirtrLret arcok, nem kcl-
lctt töbtr szil. és senlrni. ami embcri.

Bc lc 'ptenr a VAROSBA
Lilhag,l 'ták. Néptclen utcák minrlc-
ni]tt. Í|ázak. iih<;l eg.ykor ctnberok éi.
tck, de vaiamiert clnrentek. Boltok, a
kasszában még ott a pón7., Szekré.
uve:k. tclc ruharremííkkel... Gycrck_
szobák, játókok. babák porceiánból"..
Asztal, rajta tá|ak' bögrók' mintha
r,a laki !,acsoráZni készülne... Egy itt
|elejtett kut.va csontváza láneon...
Irílaszta|clk, befcjezetlcn jegvzetek.
ke|'.. Poro|ásra kitetl szőrryegek..'
Hatalmas mr:lsó1ckrrők, bennc szétrtl.
harlt ruháKlal... Nwgalom mirrdo-
niitt. '. Elő embcr sehtll... }iALAL,
A fórfi egy'' széken ü|t. Rajta szét'
|i. lszltlt i házikijnti is' papucs. Szét-
b<lnrlott arcán még most is |átszott a
kimtxrdlratatlan rettenet... Valakí
móg ötvcn óv után kétscgbeesettctt
Sz()rít()tta a Sllrsszklrlcsot... Hiába, az
att1-ír nem indulhaf cltt.
F-g1 riráig tartott. míg eljutrlttain a
rá rtls nrásiL rcgcl'c. Az i ircgaslzott.r
|c lénr lépctt. Egészcrl kicsi l,olt, ar-
t:át ráncok boríirltták rnirrde niitt"
F.rczt tm: már r  ár t .  ,  Bereze1c l t  a há
zá ba. ós mc,grrlutirtta a szcltlám. 'So_
sem jártam móg ítt. de éreztem, ott_
hon vagyok.
Kiment a kertbc. Minedenféle rrö.
vén1't terirrelt. Egy jókora hízott t1ú-
kc.,i neg|ogott, ós szo nólkiillevágta a
fcjét. A kispricce|(í vér bcborította az
arcát. rlc ncrn fog!alkoZott \'ele.
Vacsoráztunk. sötét volt már. Az
örcgcmber a város elhagvása o|őtt
már néhán'v- nappal meghalt.
Mcsélt... Egyszeríí kicsi házikó volt,

sernmi krilörlijs nem Iett vcllna benne,
lra nelu a vÁnosnAN van. Valami
azórt sugárzott beióle íné8iS: titok.".
Napokat tölteittem itt úgy' htlgy serrr-
mi! scm tettem, vag-y nem ernlikszeul
rá'.. }iogy miért nnentem,oda, és hc'rr.
nan tudtaru a. HEI,YROL. ncm tu-
dom. Eg1,;et biztosarr turlok nem fél-
tent . . .
Nehí:z ilsszesze<lni ii gorrdtllataimat.
min<len elrrrosódrrtl.'.
.\,, ajtól már clsi i naJl iszrcvctlctn'
Mindig zárr'a vol[. Vas;tag eriis fatlól
kószüllrclcit. E'lhatározi.am. mcgll('.
zcnr' mi varr rnögötte. Napokig vár.
|am aI alkalnrat. rníg az ijrt:gassztlrtr
elment. Nern órtem' miórt rncn|' cl, ós
hová. Mindig a háztran tartílzktxlrltt '
Az a.itó kinyílt. Csodálki-rztarn. hogv
nern tarij:l ;,,árva. Á' trriigiittc iÚr,íj htl
lvisóg i ires volt, schrll sclnrni. Csak a
1'a|akon l 'alanrik. ['eírÍralatlall, fcici
mctcs jc|eket találtaul rrirrrlcnütt.
Megi.iedtctn' rohatltam vo|lrir kí' de
az' aitó |nc:sukílrlol l,'..
.sotÉrsílc.
Htlgr'ntcttnyi i iJ(; 1pi1 el' és mi ti ir.
tétrÍ. ncnl tudrlm,
Honapokig cltern rr:nde sclr eze L
után, rnirrt nlit lden enrtier, a laká
somtlarr .  .{zr  h i t tc ln,  \  r .gr '
mirrdennek,  c\  \  en rncg cg)
lchctíiségcm, huc'., ói ick' tttirrl
mindenki de téverltern. 

.I-egnap

meg|áttanr valanrit a tiikiirbcn' Scrn
mi nenekii lni a legrrag-vc.rlrtr
tx lrza lom clől cs rct tccn i i i
l c i rhata l lantt i l  ahtrrrz  kep. l*1.  I ia
valaki magátlan pi|}antja meg a
lcgrosszabbat...
Már cltervozicm mintlcrtt' Pottttisatt,
precízcn..' Ígv senki sem trrrlbat.ja
mcg s<lha, hogv tckirrtctcrrr mögil lt
cgyk()r tltt lakrtzott a tlrlrradáiv...

Vitéz Cöicipvcrrj Prciszltcr IvÍik|t,ls
I:rr - T'ygr"1ss.

P<lszciclílrr
A Szcgérrvek És Ártatlarrrlk

\róde!mczőjc
A Nok Bálr'atrya

Lángcsz
Várar líPétcr

Hangyirti.,
Zorrő

Kutyaí11omár
Anorr''rn Haiál
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ít , .-ij1:tJ::.:J. " ' MáSodik Té1 i
Pál yázati

A K-öz 'qazdaaá7i 7 oi i technikurn-ban

1995. február 1tián megrendezésre.
kenilő Második Téti Művészeti
Ta|áÍkozo szerveza bizottsága
pá|yázatokat ír ki a Politechnikurn
iskolaporgárai számára aZ alábbi
kategóriákban:

- Videofilrn készítő pá|yázat,
- trgjobbarr Íilmeeő tanerő pályázat,
- osztalyok közötti filmpá|yá'zat,
- Foto és kepzőművészeti pá|y ázat,
- Büfé és rendezési felarlatok elláüísa.

A pályázatak leadási
t-ntárideje:

1995. január 15.
Természetesen a beérk eze*. pálya.
niunkál< a TMT-n benrutatásra ke-
rülnek, ekkor clörrt a szakmai zsiiri
is' Minden témakcir első három
lrelyezettje éitékes jutalmat kap
(kivéve a YE váilaltok számára kiírt
páLyázatl) "

Videofilm késntő

Pá|yívhat nrinden iskolapolgár: epx,'énck,
baráti társaságok, aikotticsopor1tlk nraxi.
mum.3-3 filmmel.

Témakörijk:
l. Holnap
2. Héftiizrtapi dolgaim
3. .Irírom az utam...(?)
4. Egrétl

A filnrek bárrnilyen technikával elki:-
szit}retők (v}ls, Hi8, v 8), dc lehetőleg ne
legyenek hosszahbak 10 percnél" Ha
semrnilye n eszköz sem áil renciel}iezelserlrc,

nem keil eikesereclnecl. mert a t$;il"

stúdiójátril minden segítséget megkaphatsz
(kamera, operatőr, lámpa, vágás,
konzul|áció)"

i
I

, l
I

I
I
i

. l
,  : l l

Pályaehat niinden tanerő. Egyéni ós CSí}
portos péűy azatokat is eltogadunk.
A témakörök és feltételek megegyeznek a
' |Yideofi lrn ké sz itő p aly ázat| | - b an kiírtakkal" .
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Mrivésneti Találkozo
felhívás

F.ontr's t.iirlnivatró, hog.y a l|l,egjobban

Íllnrezíí Taneről| díj csa}< abban az esethen
ker"iii kjaclásra, ha legalább háronr
páiyarnrrnka kenil nevezésre.
.fr:rrtrészetesen u s#* stúdióia minrlerr
segít'séget megad a filmek eik.észítéséhez.

A tava]yi Poli-szülinapi'|osztaly színjátszó||
versenyhez lrasonló, filmes versenyt
kezdeményeziink a Politechrrikum
osztályai számára.
A feltételek azonosak a l|Videofilm készítő
páIyazat|| feltételeivel, téma megha-
|ározás nincs, de kénink benneteket,
hogy ne 'rHollywoodban I' gondolkozzatok,
a 1rlniek elkészítése előtt konzultiíljatok a
vicleo szakkörrel a lehet-őségekről'
A ka,tegtiria díi csak abban az esetben
kr:riii kiaclásra, ha lega1ább hárorn
1rályamunka kerül nevezésre.

Ezt a kategóriát is iskolapolgárok számára
írja ki a szeryezii bizottság. Nevezhetnek
egyének, alkot-ócsoportok nra:<imum 3.3
alkotással. (a sorozat egy alkotasnak
számít!) Megadott témakörök
nincsenek.

Terrnészetesen ha csak kiátrlítani szeretnél.
aá is lehet!
A pályázott fotókat, rajzokat, Íestményt:ket,
szobrokat szakmai zsüri értél<eli, aZ i''lső
lrárom helyezett ertekes jutalonrban részesul.

PáI,1ázatot adhatnak le a Politechnikrinl Young
Enterprise vállalatai.
A szerlező bizottság a büfé szolgáltatást és a
TMT rendezési feladatait egr \T vállalattal
szeretné elvegeáetni. Kérünk benneteke:t,
hog-v pá|yiaataitok leaclásánál e szempontot
tartsátok szem előtt.
Szeretnénk, ha a büfében üdítő italokon kívtil
meg olcsó szendvicseket is lehetne kapni.
Továbbá kérnénk, hogy a rendezvény végéig
üzemeljen a büfé, lehetőleg változatlan
kínálattal.
A rendezési feladatok az a|ábbiakból állnak:
teremberendezés, kapuüg-veiet, reklám, stb' E
feladadatok ellát,ásáért a TMT szeryezó
b izottsága munkabért fizet.
A pá|yázatokat írásban kell leadni, melyrrek
részletesen kell tarta|maznia a büíé és
kapuíig1'eletesi beosztást, valatnitlt a
teretnberendezésben és visszarenciezésben
segítők nevét.
AYE pá|yázat leadási hatarideje:

1995. január 5"
A beérkezett pál.vázatokat a TM|I. szewező
bizottsága bírál"ia el.

FitfiBkésrítő.
'Ü]sfr tá 1 g k ktt*{Ítt
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&wa,wv!&p yyÉoe.l6
Az x_et |etÜkröztem az Y síkjára, és kijött a
pár huzamos .sze|ők téte|e.
A hos mindenét képes latba vetni céljai meg-
vaiósítása érdekében.
Annyira |ecsükedt gazdája viselkedésétő|,
hogy azóta képteien mosolyogni"
A kedves ha|ála teljes összeom|ásba sorol-
ta a Íestőt.
A fényképész minden gondolatát a ta|á|má-
nya korÜ|forgatja.
A verset három e|gondolkodtató ponttal fe.
rezi be a kö|to.
Pongráczlstván a saját körmére indított há-
borúkat.

{ (szegenl cs) tartalrrrn iiól
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