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Jelen voltak:
Bárány Katalin
Tőkei Józsefné
Geszti Sára
Tarján Zsoltné
Kovács Judit
SzókeZwIt
Kocsor Eszter
Geszti Róbert
Vörös Tamás
Laczkó Iswánné
Tóta Julka
Sándor István
Jakab Judit
Molnár Lajos
Szász Katalín
l{alassy Z'g|Íán
Meichl Márton
Szikra Clsaba
IJábr Ágnes
Szenkovits Lili

EMLÉKEZTET}
azlT 1998. február 24.i tiléséről

Polisz
SZMARIO
LeG-o.
PsychO
KAndi
KAndi
MáS
Más
elsőÁ
KorCsoport
HO, DIK
GYROS
tanerő
tanorő
tanerő
DOK
DÖK
DÖK
elsőÁ-s r'cndég
elsőÁ-s vendég

Napirendtink a következő volt:
l A DOK bejelentette, hogy a diákönkonnányzat elfogadta azIT ájlal l.lajánlott 3 seavazatot.
Vita Íblyt a sravazatijoggal élés tbnrrájáról. 2| szal,azaÍtal elutasította ae I'I.' hog.v a DoK.képr.isel(i cgvtrtn
osztrílyképviselő is legyen. 19 rgen szavazatta| az l'I úgy döntötl, hogy a tanerőkhöz hason]óan l l)()K
képviselő rendelkezzen 3 szay azat|a|,
2. Néhány aktualis eset kapcxín arról vitatkoáunk, hogy van.e nródjuk az osztályoknak év kózben lecwrélni,
visszahívnj képviselőjtiket, illetve a kópl'iselő |erncrndhaÍ.c bánnikor az év során. Az IT álláspont'ja szerint
alapvetően az évben csak egyszer legyen az osz|ályokban képviselőválasztás' de kivételes esetekben
elképzelhető képviselőcsere más\or is. Így atdán szereÍtel nyugtaztuk új képviselőtrírsainkat Sándor Pistu és
Tóta Julka személyében. Az els<jA szülőképviselőjc is válbzni fog.
3. A diákönkonnányzat napjáról hallgattunk ismertetést. A tanár-diák kapcsolatokról szóló beszélgetés
tapasztalata az volt, hogy alapvető gondok nincsenek, az eseti problémríkkal a DÖK egyenként kír'án
foglalkoari, az érintetlekkel tleszélgetni. (Javasil|juk, hogy ezek eredrnényéníl a nyilvrínosságot is
úíjékozuassrík valarnrlyen formában| )

A dohányásril szóló helyszín beadványa később kerül elő'
A hamradik térnakör az értékelési rendszer volt, amellyel Halacska tr{.iékoztatr{sa szerint a diákok többsége

elégedett' Született azonban néhány javaslat, ami a DOK beadványában olr'asható. tsszegen'e ercdménvesnek
és megismételendőnek larlotta a uoK eá a napot, bár elégedetlenek voltak a diákúg aktivitrísanak lilkár al.
4. A DÓK beadványainak vitríja

a./ ,,csak a jegyzetben leírt anyag legyen számonkérhető a vizsgákon''
Szenvedélyes vita bonatkozott ki erről. Végiil l,ajos haüirozati javaslataval lezírult a téma' Eszerint az IT
hívja fel a szaküanárokat' hogy vizsgán csak a szakmailag indokoh dolgcrkat kérjék számon (l tartózkodríssal
megszavazhrk)' és szólítsa fel a tantárgyfelelősöket, hogy ellenkező esetben a csoportvélernényt képviselve
járjon el jogorvoslatért! (Ez utóbbival tartóZ.kodr{s nélkül egyetértettiink')

b./ a dohányzásról szóló beadvánnyal az If.netn kivánt ezen az ülésen Íbglalkomi, elnapolta
5. Végül bemutatkozott az elsőA osztrily lir{lvin Balázs műve nyomán Vörös 

'Iamás 
előadásában. Kedves.

szellemes nétuíny perc volt.

Ezen a napon még a szenvedélyes vita is jó lrangu|atban telt. Köszönhetjiik eá a szülői ol<ial fanbsaikus
siiteményeinek és a jópofa je|rnezeknek. Tele bassal állapodtunk meg arról, hogy

a következő lT-ii]és március 24-én lesz,
elnöke Geszti Róbert (Más), jegyzője Sáva Eszter (Ho).

Mindenkit szeretettel várunk:

Budapest, 1998. március l6.
Szrísz Kata. IT-titkár
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Mottó: Mindenről valamit. valamiről mindent.

Jelen voltak:
lJáráoy Katalin, Vass Katalin. Polisz
Pál Dénes. Tőkei Józsefné - Sznarl0
Gesái Sára. dr. Husár Andras - LeG-o'
Szőke Zsolt -Kandi
Láár Dino . HaMi'S
Kund Attila - Psych0
Geszti Róbet - MáS
Fülöpné Rácz Mária -elsoA
Száva Eszler - H()
Varga l)ávici. Szikra (]saba, Kerekes László . |)ök
Jakab judit. Molnár Lajos, Szász Katalin - tanerő
Puskás Áurél' Jobn Convcrs. sz-atértő
Szcrrliovits I'.ili, Szécsi (jáklr - elsőA, rnegfigyelő.l.őkei .I.ínrea' 

Ant&l Mónika' Sartar 1 0. ruegÍigyelő

Áz illés clnökc: (}esai Róbert
Jegyző: Szjsz Blatalin

-rrc"

Napirend1eink szerint iskolánk lehetséges hatirsáályossá válásaról eselt szó' Az errői Íblyó bcszélgelés kiszo.
ritoÍta a kiivetkező napirendet, amely a politechnikunros ünnepeket boncolgatta volna. Brről rrrajd legköze|ehb!

Elsőnek Aurél rövid tr{jékoztatója hangzott el arról, hogy miért volna szcrencsés hatosz,|ályos iskolává vái-
ni, illetvc anól, hogy nri|yen kétségek' problérnák merülnek fe!ezze| kapcsolatban. Az érvek között pedagó-
giai-szakmai indokok lrangzoftak el. és tbntos szempontkónt a piacképesség megőrzésének sztikséglete.

Az I'l. ezutín kérdéseket tett fel Aurélnak' ElhangztrtÍ több€k között, lrogy mitől jelenti a piacképesseg
tnegtartr{sát ez a változtatrís? Nem kicsi-e az iskola ebhez, milyen beruháások sziiksegeltetnek? Mi a konkrét
ok, arnely Í'elvctette a váltoaaÉs gondolatat? Mi a tanÍesti'ilet álláspontja a kérdésben.}

Visszalerő aggoda|om volt' hogy a változást életrehivó külső, trírsadalmi szenpontok és a belső,
pedagógiai' szaknrai indíttatás között nem' feszül-e ellentmondás? Nem telcpszik.e a kiilső nrotiváitság rá az
ísko|ára? llogy ,,az oltatási renrlszer sivatagában az ideális elképzelések és a realitás között egyensúlvozó
oáeist, a Politechnikumot nem lbnyegcti-e az elsivat,agosodás veszé!ye''?

l'öbben úgy látják' nem elkerülhetó a víi1taztatas, de meg kell őrimi a politechnikumos arculatot, ,,az
egyénrsegek elit isko|ájának'' kell lenni. vigyázni kell a közgazdasígi irányuttsrígra, felfele ís keil terjeszkednr
az ötö<1., halodév Íblé.

Az I'Í'-k'l töbtren aggodalrnukat fejezték ki a megnrivekedő létszám veszélyei miatt. A családiasság szen-
vedne csorbát. A leggyakrahban visszatérő aggodalom a kicsik életkori sajátosságai és az iskolai dcmckrácia, a
trnlttcchnikurnos szokások, hag'vomán'vok összecgyeztetésével kapcsolatban bangirott e|. Flangot aditak fliel-
mi.iknek, hogy szigorí|ís, jogosífványok elvesáése árán igyekszik esetleg az iskola egycniő l'eltéÍ€leket terem.
teni kicsik és nagyok között. Kíváncsiak voluk az átmsnet éveire.

Nagyon sokszínű' érdekes beszélgetés aiakult ki, arnibiíl egyértelműen Politecbnilumért érzetÍ felelősseg
csen<lült ki' Jó volt részt venni ezen&z ülésen! (Lgaz, ez a.iegyzőbozzÁfuzése, de remélcm, többen éreztiink
ísy|)
Másra nc:m maradt idő, de nem is bántuk.

b{egiegyzésre méltó rnég, hogy l)inó a második évfolyarn nevében fájlalta. hogy a PolitechniLurn-szülinap és
az orságcrs YE vásar egybeesúi. Lajos e szcrencsetlen helyzet kialak.ulásának körülményeit e|meselte; ennek
alapján megállapította: az iskola nem felelős a történtekért. 'I.udornrísul vettii{i.

l,egközelebb április 28.án találkozunk.

Viszontlátásra:

Poli. 1998. rnrírcius 25.

A,rexcax"qp Cepreennv
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(1795-1629)

, , .1 .  t ,

Szasz Kata lT'.titkár



Iskolabírósági hírek

l 998. fcbruár 28-i hatÍrozat

í. Hetyei Lász|ó iigyeiben

A blróság Hetyei Lász|ót a Po|isz osztá|y januári
bu I ijá n ta nús ltott visel kedése miatt fe|frig gesáett
kizárásra ité|te. e|tiltotta a tanórán klvi.ili iskolai
rendezvényektől és programoktó| (a ba||agásra
ez nem vonatkozik!), a döntés hatá|ya a tanév
vége;
igazolat|an mu|asztásai(19 óra) miatt a 8'30 utá-
niérkezésért ezentÚl igaolat|an irát kap, tehát a
bíróság megvonja tő|e aá a többi diáknak jári
,,kedvezményt''' hogy az öt percen be|üli késés
enyhébb elbírálás alá esik, és ez a dörrtés az
e|ső tanórára va|ó megérkezésre is vonatkozik,
amennyiben azon résá kíván venni, a döntés
hatá|ya ápri|is 30.

2' Jutasi Bálint Ügyeiben

A bÍrTság Jutasi Bálintot a Po|isz osáá|y januári
bu|iján tanÚsított viselkedése miatt kötelezi az
okozott kár megtérítésére egy héten belül, e|ti|tja
minden tanirán kívü|i isko|ai rendearény látoga-
tásától (a ballagásra ez nem vonatkozik!), a dön-
tés hatá|ya a tanév vige;
igazo|at|an mu|asáásai(16 Tra) miatt a 8.30 utá-
niérkezésért igazolat|an órát kap, tehát a bÍróság
megvonja tőle aá a többi diáknak járT ,,kedvez-
ményt'', hogy az öt percen be|üli késés enyhébb
elbirá|ás a|á esik' és ez a döntés az e|ső tanórá-
ra való rnegérkezésre is vonatkozik, amennyiben
azon résá klván venni, a döntés hatá|ya a har-
madik negyed vége.

Indoklás

Mindkét diák el|en a Po|isz osáá|y osáályfőnö-
kei, Sziicsné Scabó Katalin és DiósiAlojzia tettek
bejelentést. A beje|entés szerint a Polisz osáá|y
ja nuári bulijá n mindkét diá k,,iskolapo|gárhoz mél.
tat|an módon vise|kedett''. Hetyei Lász|ó ,,bemá-
szott a pultként szolgáló aszta| a|á és a három.
súlycsoportban twzzá nern mérhető - elsős diák-
|ány ti|takozását semmibe véve eltulajdonított
egy kétliteres, felbontat|an üveg kólát. Pár perc-
ce| később az őt fe|elősségre vorró osáályÍőnö-
köknek...|etagadta, |ogy ő vitte e|az ita|t'''
,,JutasiBá|int je|en vo|t, amikor a ruhatárban egy
pad,,eltört''. Azajra besietö Szücsné SzaM Kati-
nak azonban aá állította, hogy a tettes eltűnt, to-
vábM nem ismeri' mert egy idegen''. kiderült,
hogy a rongáló...Bá|int kü|sős barátja, akíért ő ...
íelelősséggel tartozik.''

A tárgya|áson Hetyei Lász|ó elzárkÓzott attó|,
hogy akár egyérte|műen megcáfo|ja, akár e|is-
merje a vádat' A szemtanúk - a bulin a büfét mű-
ködtető |ányok - a tárgya|áson újra azonosították
Lacit. Végtil Laciegy kérdésre vá|aszo|va annyit
e|ismert, hogy fele|ősség terheli a ttjrténtekért.
Jutasi Bá|int a tárgya|áson e|ismerte, hogy a pa-
dot az ő barátja tcjrte el, de arra hivatkozott, hogy
nem tudta' az iskolai rendeanényekre neghívott
kü|ső ismerőseiért ő taÉozik fele|ősségge|. A kár
megtérítését már korábban szóban válialta, en-
nek e|lenére ez az elmú|t egy hónapban nem
történt meg.
A bírisáE az ügyeket nem az okozott anyagi kár
nagysága, hanem a két ügy erkö|csi súlyának kÜ-
lönkizősége a|apján mérlegeite. M indkét eset-
ben nagyon sú|yosnak tartja, hogy a diákok nem
vá||a|ták azonnalés onként a he|yszínen fe|elős-
ségtiket. Jutasi Bálint a későbbiekben (a bu|i
megszakítása után, kényszerhe|yzetben) e|is-
merte felelősségét és késznek mutatkozott a ron-
gálás okozta kár megtéritésére, igéretét azonban
nem tartotta be. Hetyei László csak a bírTságon
ismerte e|fe|e|ősségét. azonban a hosszas bíró.
sági megha||gatás a|att sem mutatkozott késznek
sem arra, hogy a történtek tisztázását elősegltse,
{nem tudtuk meg, va|ójában miés hogyan tör-
tént, és miebben konkrétan az ő része), sem
arra, hogy a t<jrténtek erkölcsi súlyát mér|egelje.
Amit a történtekrőltudunk, hogy ti. Lacitényleg
bemászott a pult a|á, és aáán a cola va|ahogyan
tényleg eltűnt, mindenesetre aá mutatja, hoEy
Laci, negyedikes diák, maidnem fe|nőtt férfi
létére visszaélt erőfcilényéve| az e|sős lányokka|
szemben, a co|a e|tűnése pedig megfoga|mazha.
tó úgy is, hogy aá valakie|lopta. Nem tekintjük
bizonyítottnak, hogy a colát Lacivitte el, de Úgy
gondoljuk, Lacinak kötelessége |ett volna ebben
az ügyben hozzájáru|ni a tisáázáshoz, A bu|iként
a büfé üzemeltetését csak akkor lehet e|várni a
diákoktó|, ha bizhatnak abban, hogy eközben
nem ériőket semmi|yen atrocitás, és nem kel|
azza| számo|niuk, hogy árujukat nyiltan vagy ti-
tokban Íizetés né|kül elviszik' Ez a biza|om sén]|t
meE, eá tekintjiik a legsÚ|yosabbnak, amiért
részbeni fe|e|ősségét Laci elismerte. Ugyanakkor
a bíróság nagyon sajná|atosnak tartja, hogy az
ügy további szerep|ői és tanÚi - arnennyiben
vannak i|yenek . nem jelentek meg a bÍrTságon
és nem osztoznak a következményekben.

Kalmár Bé|a, sztilőblró;
Vargha Dávid, diákbíró

és Nagy l|ona, tanárbírÓ
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Preiszner Mik|ós, Komáromi Lilla,
Lukács Mariann, Kovács Balázs,
Varga Máté, Zwanzinger Babett

ügyében

A bíróság mind a hat diák ügyében azonos tar-
talmú, de kü|önb<jző hatályú dörrtést hozott. Az öt
diák igazo|atlan mu|asZásai miatt a 8"30 utáni
érkezésért igazo|at|an órát kap, tehát a birÓság
megvonja tő|ük aá a többi diáknak járl kedvez.
ményt, hogy az öt percen be|üli késés enyMbb
elbírálás alá esik, és ez a döntés az e|ső tan.
Trára va|ó megérkezésre is vonatkozik, ameny-
nyiben az érintettek azon résá kívánnak venni.
A döntés hatálya
- Varga Máté és Preiszner Mik|Ts esetében (15
óra} a harmadik negyed vége,
. Kovács Balázs és Zwanzinger Babett (18-18
ira) esetében április 30.'
- Lukács Mariann és KomáromiLi||a (22-22 óra\
esetében a tanév vége.

Indok|ás

Az igazolat|anul mu|asZÓ (legtöbbször regge|
későn érkező) diákok nem vitatták Íe|e|ősségü.
ket' KülönÍéle indokokra hivatkoáak, ezek kcjztjtt
szerepe|tek szubjehív tényezők és objeKiv okok
is (pl. köz|ekedési nehézséEek). A bírTság t<ib.'
bek kérését mér|ege|ve úgy döntött, nem klvánja
az érintett diákok nehézségeit azzalfokozni,
hogy korábbi érkezésre köte|ezi őket, viszont a
jövőben szigorubban ke|| venni minden perc
késést. A munkaidő kezdete a Politechnikumban
8.30. Az egy-két p€rces késésért járó enyhébb
következmény nem il|eti meg azokat, akik ezze| a
|ehetőségge| rendszeresen élnek, és a tanórára
valÓ késői érkezésse| szemben o|ykor tanúsított
tanári toleranciára ugyanez vonatkozik. A bírÓság
cé|ja az, hogy az érintett diákok tudomásu| ve-
gyék' a jövőben az eddigiekrrel nagyobb cinÍe-
gyelmet kell gyakorolniuk.

Gregor Judit ügyében

Judit osztá|yfőnökei 1B igazolatlan óra miatt ke.
resték meg az |sko|ab|róságot' de rrÉg a tárgya-
lás e|őtt Judit kezdeményezésére egy megál|a-
podás{ervezetet készltettek e|, a rne|y szerint
Judit nem növelitovább fuazolatlan óráiszámát
és minden testku]túra órán résá vesz. Amennyi.
ben eá a rnegál|apodást nem tartja be, az egy
következő tárgya|áson sú|yosbító körü|ménynek
minősü|' A bíróság a megál|apodást jóváhagyta.

Ka|már Béla, Vargha Dávid, Nagy l|ona b|rók

t,t lr,

Írrt,uaÍr uiilriln,
I'' f

JóI csinálod. Így kell, ahogy tanitotta-
lak. "foitod, rne$nt kiforduk egy..Ki lehe-
tett?! {udott valant,it, de mi lett belöle, €a,
NIindegy, h9su gazdag vagy szegény,
ilyen lesz. €'s tudod, amikor az elmb-er
rnegszüIetik, nem turljrl nzég, mi lesz bela-
le. fiát honnan is nrlhatja, anug nem
kez,d el !átni, érezrzl. C:.sak k'ésőbb alafus| ki
a' k{i|,önbség gazdag ó^s sr.eEéry1 kazött,
csclk később éryorlik a, kertte^s, anit egyi-
kiik netrt akar atlépni, Í,ail| nenl tÍrd.

gÍInndtartz srlk szóp drilopyóI, grl',ulag'
sci,gróI, szert:tókró/, r]p nü ltlít be|Í;|r:? $urt-
,ni! treg vaguok, rrrcg|áradtalrl, es ta|árt
úlm,aim sent v,ol,tak, Belefúrarltu,rn Qz,
é!.etbe' Jolc v,al,t, .},{a41on sokat |apasz.
taltam, naglJo,.L soÁ,czÍ láttant. p's naguln
sokat tudok. oh1an sokat, lrcgy nérnana,k
ke!,Iett v,olna szü,|et,nem. ,Í)e. mctst r,kit.
ntegöregedt'em.

ftldcld, a kentésen tú'I oly1anok vannrtk,
akik nenz keresztén.yi halri|t hakt*' ()sr/rc
eI vannttk ka7lan,a.3I Íölt| n,irtr:se.n, rutPÍ,:-
szen.tehle, és mind szegénu. ,}\irtgyr,r, ,:o-
gény' Nem bírták tová'bb. D; tiszták
rnarad"tak. -frittam oket, istnettern sokrst
kö7,tilük,

ae enEem' rlent szerettek, €,n, nenl, v,a-
glJok tiszta, hIinrlig m,ocskos r,altam. €z.ért
isirlrn, hogy bírjam, ae iil, ez?n Qz
alda|on? Itt azt rnondjó,k, mindenki tisata,
feddltetetlen. -Nbm lehet ráiu,k mon'rhani
semmi rossz&t. aehogynewt! ,gÍrn Út
lruIlgatok, Qwlig mesétÍrctnék, acl nen7
hinne senki egy mocskos reszege.snek.

.Q'tttam őt, a bolon.d'ot.gIkkor jött visz.
sza. &eszéIgettem vele. Vow o velem? ÍVIár
nem emlékszem mindenre, olyart régert
volt, QItánam.egöItélc kIeghalt és vele min-
den remény, Íartósabb hózat építettem
neki, mint az óts vagy akőmúves,Jrisz én
vagyok az öreg sírlsó.

5{IexflaI\{i s



E6Y KICSIT SZO/Y\ORI($S, br n$6yon novu

VISSZ$TTKnTES $Z OTODIK T/Y\T-T(E
lgazándibó| annak örÜ|nék a |egjobban, ha
ezt a visszaem|ékezést nem én írnám, i||et-
Ve nem csak én lennék az egyetlen aki
egyá|talán ír va]amicskét a TMT-ről.
Amennyire tudom, senkiben sem Íogalma-
zódott és egyben íródott le semmi arról a
két estérő|.
Be kellva||anom, én sem akartam ám iga.
zán írni, mert én aá hiszem, hogy nyomu|-
tam már éppen eleget a TMT e|ótt. Nem
beszé|ve arró|, hogy hajt a kíváncsiság,
hogy ebbő| vagy abbó| az osilá|ybő| ez
Vagy az a |elkes isko|apo|gár hogyan érezte
magát a TMT.n, meg i|yenek" Persze, ha e|.
jött.
Aztán persze mégis írok, hiszen Judit meg.
kért erre, és persze nem maradhat nyom
né|kü| ez az esemény sem.
Az egyik szemem sír, a másik nevet: Soha
ennyien nem voltak még TMT-n, mint most
(ezért nevet az egyik szemem). Művészet.
faku|tációsoknak szinte kote|ező vo|t a meg-
jelenés (ezéft sír a másik szemem).
Nagyon sok jó produkciót |áthattunk, ta|án
egy kicsit túlsokat is, hiszen több, mint más-
fé| órás csúszás kerekedett a végére. Nem
baj, mert a produkciók tényleg nagyon jók
vo|tak. Csak hát a fi|mek zsÜrizésére már
tény|eg csak néhány Íanatikus tudott ittma.
radni. Nem is tudja senki, hogy ki nyert a
zsüri, és ki nyert a közönség szerint. Már.
mint a Íi|mes pá|yázaton.
A pályázatró|jut eszembe: végre volt fotó.
kiál|ítás. Evekkel ezelóü már próbá|koáunk
hason|T pályázatokka|, de akkor ez érdekte-
lenségbe fu||adt, de idén, köszönet a három
pályazónak, szÜlettek szép és értékes alko-
tások. Barta Gézának íté]te a szakmai zsuri
a DIAF|LM díjat, Németh Kristófnak a SZí-
NEs FILM díjat és Major Árpynak a FEKE.
TE-FEHER díjat.
A vers és nove||a írő pá|yizatra viszon ke-
Vesebb pá|yáuat érkezett, mint azt eddig
megszokhattuk. Házizsürink két tagja nem
adta ki a ToLToToLL díjat, viszont néhány
a|kotásra GoLYTSToLL jutalmat adott. A
ceruzák szépen Íogytak, hiszen a CERUZA
díjat négy a|kotó is kapott.

A Íi|mek" Rekord számban készÜ|tek fi|mek.
Szerintem tényleg nagyon jók voltak. Készí-
tóik nem sajnálták a nyersanyagot, a hétvé.
géket, az elveszett bónusz |ehetőségeket.
Csak Íorgattak, vágtak, szerkesáettek. Vo|t
úgy, hogy sÚ|yosan az éjszakába nyúltak
ezek a munkák. Azt persze sohasem fogjuk
megtudni, hogy a nézők, akiknek készü|tek
ezek a Íi|mek, mit gondolnak róluk, hiszen a
Filmkritika pá|yázatra egy árva kis pálya.
munka sem érkezett. Pedig bónuszokat
ígertünk éile. Ha nem' hát nem. Csak ez
egy kicsit e|szomorít. Mindegy. Ez csak az
én bánatom.
Igazságta|anság |enne, ha nem említeném
meg azt is, hogy vo|t, Van, és remé|em, lesz
is néhány igen |elkes néző is, akiott he|y-
ben ,,lereagálta'' filmeket, a fe||épéseket.
Es akkor a végén a fi|mes pá|yiuat eredmé-
nyei: Animáció kategóriában Horvátth Sza-
bo|cs kapott díjat az otÖdik TMT animáció-
jáéft, amiva|óban fantasztikusan jó. Bá|ind
DiniVámpírok című filmjéért' Szirmaí Marci
a Méking MÚvi című Íilmjéért kapott szakmai
elismerést. En (Csoncsi) pedig azér kaptam
díjat (már nem is tudom, hányadszo|, hogy
Csoncsivagyok. A közönség e|bírálása sze-
rint a Horváth Csabi-Bálind Dini alkotipáros
Mű-só-szóró 4 című Íilmje volt a |egjobb'
Poli oscart kaptak érte.
A szervezók nevében szeretném megkö-
szönni mindazok |elkes, áldozatkész mun.
káját, akik segítettek abban, hogy |ehessen
Ötooir TMT. Név szerint nem említeném
őket, mert amilyen szivacsos az agyam, biz.
tosan kifelejtenék va|akit.
Legeslegvégü| megosztanék Ve|ed, kedves
olvasó, egy Íogada|mamat: Csak akkor szer.
vezek Hatodik TMT.I, ha jóelőre rnegmondja
va|aki a zsürinek, hogy nekem még vé|et|e-
nü| se azért adjon juta|mat, mert Csoncsi
vagyok. Szúrjon |e, márt-sa meg bennem a
képze|etbe|i tőrjét' vagy dicsérjen az egekig
a Íi|meiméft vagy más munkámért, de meg
ne próbáljon Csoncsi díjat adni nekem. Azt
hadd adjam ki én magamnak.
Vagy másnak.

Csoncsi



A franciaországi Saint Jean Z
d'Angély-ben 1989-ben hozták |étre x
az Euripai Ku|turá|is Központot, x'n\
ahol azóta tizenöt országból - Be|- /n7Ngium, Csehország, Franciaország, A ^a\

Szeretnél két hetet
Franciaországban tölteni?

Szívesen do|gozná| is
e|őzetesen ennek érdekében?

Ha igen, érdemes e|olvasnod az
a|ábbi ismertetőt, majd a részletes
p á|y ázati fe lté te le ke t'

A programok során a középkori
európai történe|emme|, gyógyászat-
ta|, irodalomma|' zenéve| és képző-
művészettel fog|aIkoznak, egyide-
jűleg hárorn ország fiata|jainak
részvéte|ével (Saint Jean d'Angé|y a
középkori zarándokÚfuona|on fek-
szik, innen származlk a program
témájának öt|ete). A diákok az
európai középkort tanító egyetemi
tanárokka|, írókka|' kutatókka| és
képzőm űvészekke| dolgoznak együtt
két hétig e|méleti (előadások, viták)
és gyakorlati (korongolás, festés,
rajzolás, hangszerkészítés stb.)
fog|alkozásokon' továbbá tanuImá-
nyi kirándulásokat tesznek a kör-
nyékbe|i városokba: Saintes-be,
Poitiers-be, La Rochelle-be.
Cognac-ba, stb.

Minden ország bemutatkozik egy
e|őadással' eIkészíti saját hagyo-
mányos éte|eit, középkori bankettet
szervez, és vitát rendez va|ami|yen
aktuá|is európai prob|émáró|,
témárT|. Egy' a három résztvevő
á|ta| e|őzetesen kivá|asztott projekt-
témáró| anyagot kel| készíteni'

A diákok háromágyas szobákban
|aknak a kastélyban, minden szo-
bában három kÜlönböző nemzeti-
ségű fiata| lesz együtt, hogy így is
elősegítsék az ismerkedést és a
nye|vgyakorlást'

A részvéte|i dÍj körÜ|be|Ü| százezer
forint szemé|yenként, ezért te|jes e|-
látást, szá|lást és tanuImányi kirán-
du|ásokat nyújtanak. Az iskola támo-
gatásért pá|yázhat a Socrates Lingua
E programjához, me|y a kö|tséEek
(utazási kö|tség is!) ötven-hetvenöt
százalékát átvál|alhatja. Eset|eg meg-
probá|hatunk még további támogatást
szerezni pl. a Soros a|apítványtÓl, de
biztos, hogy valamennyit a csa|á-
doknak is fizetniük ke||.

Az e|őzetes je|entkezést e|kü|dtÜk a
központ igazgatojának az 1999' már.
cius 6' és 20. közti időpontra a ,,Ke-
reszteshadjáratok, harcok és változá.
sok'' témakörben. Harminc-negyven di*
ák utazhat két tanárral. A program
nye|ve az ango| lesz, de emei|ett némi
franciatudás is szÜkséges.

A pá|yázat során e|őnyben része-
sítjÜk az együttesen je|entkező osz-
tályokat vagy csoportokat, de nem
záquk ki az egyéni|eg jelentkezőket
sem. Mive| az időpont a következő
tanévre vonatkozik. ezért a mostani
negyedikesek sajnos, nem pá|yáz.
hatnak.

Előzetes fe|téte| a ha|adó szintű
angoltudás, és a je|entkezőknek vál-
laIniuk keIl, hogy szeptembertő| he-
tente kétszer dé|utánonként fl"ancia-
tanfo|yamon vesznek részt az isko|a
szervezésében és finanszírozásában,
továbbá hogy rendszeres e|őkészítő
munkát véEeznek a projekttel kap-
csolatban.

A je|entkezésné| be kel| nyújtani
eEy lega|ább egyo|da|as pá|yázatot
kifejfue azt' hogy miért fontos a szá-
modra az a |ehetőség, hogy meg-
ismerkedhess más országbeli fiata-
|okka|, két idegen nye|ven kornmu-
niká|j ve|ük, és megismerd közös
eurTpai múltunkat. Csoportok, osztá.
|yok közös pá|yázatot is beadhatnak.

A pályázat |eadási határideje: 1 998.
május 8,, az iskola európai koordi-
nátoÉná| (azaz ná|am)'

Budapest, 1998. március 274n

Németország, Hollandia' Magyar-
ország, o|aszország, Luxemburg,
Lengye|ország, Románia, orosz- 1
ország, Sz|ovákia," dp".i"r"*.jö, Ír
Ukrajna és Nagy-Britannia - több l|
mint ötezer fiata| vett Észt egy-egy |Lá-
programban.
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Folytatódik a üsszaszimlálás. Lapártankhoz március 27.|tezképest már csak 30 nap, és itt a
kerékpáros hazibajnoksag II. futama. Az e|azp cikk fo|y'tatiisaként ttbb versenyzőtől kérdezttik terveit,
felkésztilését.

Lázár Zsuzsa (96'25 17 ,42 knlÍt; női 3. helyezett):
Sikerült ősszel a harmadik heiyet elcsípnie, bár kerékpáqát nern hibátlanul szerelték (szereltiik)
össze, így a verseny közben a kereket tartó egvik csalar leesett. Ez megneheátette a teljes
erobedobással történő verserryzest. Zsuzsa erőnlétet Szablac fitness inrn s egyéb
te$kulturaórákon fejlesai. Elrnond:ása szerint taÍt" azellenfelektől, idén keménvebb mezgnwo
számít.

Molnár Lajos (65:34;25,62 km/h fli l0. helyezen):
A felkészÍilésre vonatkozoarr hatarozoű elképzelése van, de elmondüa, hogy úgysem teljesíti. Úgy
véli, ,,mindenki mint atom'', iw ugszi idoeredmlrryével es helyexsevél mar bóldog .*i'.'
lenne. Szakírónk szerint - mivel budajanői illetősegíí _ ahazaipálya eionyét élveá. Valósánűbg
elferdíti a nlóságot' kÖdÖsít" igaúbr|naponta ttbbszÓr megtei"i á verselr1távot, ha kell futr,a is.
If,het' hogy megleÍpetést okoz a tavaszi futamon ? TecnnikaiujításkéÍtt fel'yetette, hogy idén
működni fog a keré$árja. Nézrtei szerint ugyanis szereloje és ellenfele, tLaászFeri,.sándékosan
állitotta váltásra {}a$atlan állapotba váltóját. De kozben Feri így is megijedt ,,az aranylábú
Lajos''-tól és inldbb eltévedést színlelt, hogy ne kelljen szembesulni a uereúggei. Lajos hozátette



meg:
_ .,Amúgy csak azert indulok, hogy sok jó arcot láthassak vendégul otthonunkban, r,alamint
nagyon finom a turófank és a palacsinta'.'
Ehhez hozziÉíimank.hogy az elobbihez a I.,ook of the Year Versflly győáeseit kare l'ardégül látnia'
utóbbthoz meg anny.it, hogv igen kíváncsiak vag1unk Lajos túrÓf;íjára, még sosem láttunk-ilyent,
legalábbis nekünk nrncs turófank.

Herczeg Tamás (69:22;24,22lnnft fiú l. helyezett):
Uj váútijátó| jelentős idoeredménybeli jalulást var. Régóta késziil a \,€rsonyre, módszereiről nem
tudfunk meg részleteket. Azt elrnondta hogy minél tibb nyolc évest szerehre legyőmi. Az első
helyezeset szeretné megismetelni'

Domokos Balazs (77'.49,21,-59 km/h; fli 13. helyezett)
Azősa fordulón nem saját kerékpárralversenyzett, s ezaszitmára szokatlarl furcsa érzes
visszavetette te|jesitrnényét. Kolcsinkerékpár üsszajár (nem elore) ./ (ez gyenge) Nos, áprilisban
személyre szabott eszkÖzzn| érkezik. Dobogós helyezest nem remél, de idoeredménl'et rárakoása
szerlnt jelentősen meg; aűtj a.

Bá|ind Dénes (86:l2: l9,49 km/h; ÍÍ l4. helyezett):
-,,Csak annyit mondok: Lenyomom a Gavallcrt !"
A ner,ezett személyt a második he|-r,re valo készülésre biztatja a tor,abbiakban.

Vargha Dávid (l0l:08; 20,76 km'4r. ífi l6. helverctl, extratav: kh. 7 km)
Dát,id tulteljesitett Becsléseink szerint 7 km extra tavot rktatott kozbe. Ehhez persze joga r.an
Atlagsebessege alapjan két helyezessel elorébb végznttvolna. Kérdésünkre ''.ienyen a41u
tudtunkra' hogv magát kerékpáros arrtitalentumnak tartja. A hideg téli napokon nem késai|.
szerinte aza|apozis úgysem határozza mcg a teljesítrnényét. Kerekének 8-asat csokkenti O-ra a
r,ersenyig, reméli, erőnléte nan ilyen santen lesz. Végül ttozzáfila..
-''E,g-vébként kegyet|en leszek !,'

Kocsis Péter (63:0l;26,66 kmltr; ffi 9. helyezett)
Lényeges tecbníkai újítasokat vezetett be. Hetekig mustrálhattuk két új kerekét, amrt elrettcntésül
hel.lezott el a tanáriban a szekrény tetejére. Ijesaő fekete fetni, 20 mm szeles gumi. Hog1'mifele
sotét ero az anit sugiíroanak' rqtély. A leendő ellenfelek elnémulva, sápadtan járkáltai a fclelmet
s tekintély't kelto alkatrészek alatt. Kocsis tudta. hogy ilyenkor minden rivális lába remegni kez1. a
véredényekben iecsÓkken az oxigendús nedű mennyrsege. Ez is egyfajta módszer az ellcnfelek
távolüart,asára A kérdés cvk az, hogv
ijedtiikben előre menekti|nek Pétert \erima.
vagy éppen lemaradni kényszenilnek e
psáchikai n-vomás súlya alall. Láthatjuk. hog1,
ez a feg'wer kétéltű, (aj, mit nem mondok)
kétélű. Ismeretes még, hogy Kocsis exiben'
hóban gyorsabb' mint langyrneleg napokon. Ez
is az ő megfejthetetlen erejének-szellemének
fu lajdoníthatÓ, ami ktirüllengi őt.

Hát kívanjunk sok srkert versenyl5inknek. Április
26-Ín fe|izzanak a gumik<ipenyek, a
ttidőlebenyek rejtstt zugaiban is ismeretlen
oxtgénmolekulak jelennek meg, izzadságcseppek
jeltilik majd a hős küzdők útját A hajtókarok
nyekergéset, avitak recsegéset, a feszulo lancok
pattogásat ta|an csak az ordÍtó szembesál
süütése nyomja majd el' E r,rasarnapon mindenki
gondoljon egy sohajtásnyit a résávevőkre.

i lBeH UepfeeB}Íq
T Y P T E H E B
( 1 8 1 8 - 1 8 8 3 )
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ROPI iIIRADO
Ténuík:
o Diák olimpia
o Nőnapi röplaMa
r kerületi verseny
o Ferencvárosi DiákÖnkormányzat(FeDö)

versenye

o II' 1 l. 8.30 lQ{rolyi lI. V. kcs. . ZáLÍt -

Álmosan, nyögvenyelősen melegítettiink, de
mint kiderült, feleslegesen, az ellenfel csapalríból
két Íií hiányzott, tehát 3:0.ra nyertiink. Azért
játszotnrnk banltságosat velük, de akár inkább
üldögélni kellett volna" hisz a lányok tét nélkül
olyan takarékosan tudnak játszani' hogy té-
lelmetes' N{ár meg is ijedtem. hogy mi lesz a
következij meccsen...

o II.ll ' 10.00 l-auderGimn. V. kcs. . zárt -
...de feleslegesen, mert amikor kell, össze tudják
szedni magukat, és a 45 pontunkra l4-gyel
tudtak csak válaszolni, pedig Eszti, Mela, Rilus,
Lilla, Andi Ancsa nélktil játszott (ő síversenyen
volt). Szerencsére Anita jó formában he-
lyettesített, és nem volt probléma. Már csak egy
meccs' és a hatos döntó.ben vagyunk!

o II'l1' l3.00 Szent Imre Gimn. IV. kcs. . zÁrt -
tt hónap röpi' hol jól, hol rosszul, de nagy
akarattal küzdő l0 elsős leánybol 7-re csökkenve
(sérülés, egyéb elfoglaltság) fontos állomásra
érkexiink' Találkofiunk egy olyan csapattal, ahol
több elsős is jött. (1kl0, mi 6ó pontot csiná|funk,
ami azt mutatja. hogy véres harcok ánín
vesztettünk 2:3-ra. olyan meccsek is voltak' amit
L7:l6-ra vesáettünlg illetve amit l7:l5.re nyer.
ttink' A lrínyok nagyon jól játszottak, mindenki
szinte legjobbját hozta. Dicsére1 a Barbi-Dithe.
Móni -Kuglóf.Dia-Nóra-Panka- fele
csapatnak.Idén még hi{rom mérkőzés, anÍn az
egyéb' bajnokságolq de most megyünk a s?A-
lagavatóra. Elienek a röpisek, na' meg a ne.
gyedikesek!

. |I,2|.8.30 Városmajor V. kcs' - zárt -
Sajnos a hatos d<intőbe ezzel a vereséggel
megyünk. 48:37 pont oda. A reggeli meccsek
nem szoktak nálunk jól kijönni, 3:l.re kikaptunk.
l,assan ébredtiink, nyitrísrontás' gyeng€ nyitiís, -
fogadás, miközben az ellenfel jő, ez már tul sok.
Ennyi,

o I|.2|,10.00 Berzsenyi D. Gimn. IV. kcs. . zrírt
Miutrán elmentem felvételiaetni, Mela vótl|a|ta az
elsős lr{nyok irrínyítrísát. Nem is rosszu|, mert

HNrtonaü Aaer.cax4posau
N O E P O , T I O B O B

(1836 - 1861 )

játszmát nyertünk, sőt 5l ponljukra 35-tel vá|a-
szoltunk. Köszijncl Anita, Ri1us bcsegítósónck.

a II,2|. 1l .30 AKG Iv. kcs. - árt -
Kis pihenő utrín jcitt ,,testvériskolánk'', az AKG,
ahol jól megmutattuk. 3:1-re nyertünk 55:44
pontarrírrnyal' A lányokkal meg edzríiükkel ma-
darat lehetett volna fogatni.

o II. 25, 16.00 Jedlik V. kcs. . nyílt.
Meccs sok meglepetéssel. A Jedlik egy kivétellel
eddig mindenkit megvert. Arra számítottam,
lernosnak a pályáról, azért a lányokkal |tnoman
éreztettem: nehéz lesz helytlíllni. A lányok úgy
döntöitek, nem foglalkomak a papírformával, és
az eéső játsmrában lS:l-re nyertek... lví.ár azon
gondolkodtarn, ők úgyis döntősök már. csak ncm
egy legyengített, tartalékos csapatÍal jöttek.
Kiderült, nem, összeszedték magukat, és komoly
harccal 15:13.ra megnyerték a második játsznát.
Megint mi jötttink, 15:9 ide' }{ideg zuhany: l5?2
tlda' Mint tudjuk, izgalmas játék a röplabda, de
ennyire?! Rríadrásul eddig a gyorsított (minden
szerva pontot ér) ötödik játszÍná| még soha nem
nyertiik meg. Es lám, most igen| 4:4' 6:6' 11:l0
oda, majd t2:12 uIan l5:l2 . nyerttink!!! ó7
pontunkra 45-öt hoztak össze. Az utóbbi idő
legnagyobb csatriját nyertiik, igaz, hazai pályán,
de váratlanul magabinos játékkal' Ismét szépek
vagytok, lányok!



r FeD(í kupa 8.50 Vajda ellen
Nem jöttek el. Potyiíra kelt a csapal.
Kerületi Lenhossek,Jnagy'' fiúk l 5.00
A Vajda és a L,eövey fiúcsapau{t vertiik meg,
igen nagy arányban' Kis terem, belógó gerenda'
rossz látrísi viszonyok, de ez mind az ellenfelet
Zavar1a, Aki jó, mindenhol jő - igaza|ődott be
ismét.

r III. 7. 8.30 Jedlik IV. kcs. ,}is'' lányok
Horváth Csaba edzőhelyettes vezetésével jár
sz,otüík a lrínyok a budapesti verseny utolsó
mérkőzését. Bár 3:l.re nyertek, Csaba szerint
ktizdönek a liányok, nyertek sz,ettet és az utolsó
játsanától eltekintve szorÜs volt a harc. Á
novembertől tartó bajnokság mérkőzésein ftl.
lyamatos fejlődés figyelhető meg, €gyre jcrbban
rnegy a játék, pontosabbak. magabinosabbak a
lányok. kinőttiik a röpis gyermekbetegségeket
(nagyrészt).

o III. 7. Nőnapi .l'orna XI' ker.
A délelőtti ktizépiskolás veÍsenyen lesze-
repeltíink. ó-bo| 4. és 5. hely. A saját hibáinkon
kívül kriszönhető a gyenge szrreplés az, e7.
lenfeleknek, akik a kiírással c|lentétben igazo|t
játékosokat is szerepeltettek. A tavaly nyert
kupát vissza kellett adnunk. Na, de jött a déluüini
női verseny, ahrrl viszrlnt 5. és elsiík lettünk, így
egy kupát újra elhoztunk. Köszönjük D.J.nek és
a vendégeknek a játékot, a slf,ryezési hibákat
tcrlmácsolom, azér| ennek a napnak is volt ér-
telme.

t III. 8. 9.40 FeDő kupa Gundel ellen
Az ellenÍél nem jött e|. A szervezők és az ellentél
ismét leszerepelt.
o III. 9. 15.00 kerületi .'rragy.,lány

{. Vajda ismert játékosokkal jött és nyert 2:l.re.
Eppenhogy, miuuín 14;13-nál a bíró egy.
értelműen tévedett. De hát egy meccs nern egy
ponton múlik. Lesz még visszavágó, és a helyzet
nem rossz' mert a papírforma szrrint jobbak, de
ez a kis terem eddig nekünk jobban fekszik. A
l,engy"el Gyula Sz,akköz-épiskolát jobban meg-
verttik, mint a Vajda,

o III. l0. 15.30IV' kcs. - zárt- Fiú Schulek
második mérkőzésén is nyertek. Erősebb vo|t az
15:7.re el is vesztettük, de a fiúk hullrimzó tel.
jesítményt mutatva ugyan, mégis 3:l.re - 52:48
pontaránnyal nyertek. Gratulá|ok. Egy nagyon jól
szerváló srác sz,ereáe pontjaik nagy reszét, és
igen nehezrn . néha 7 glnt utrín - forgattuk le, de
ez csapatsporti{g, és ebben jobbak vohunk,

e [II. 2l. 10.00 V. kcs. - z'átl - lány döntő. első
tbrduló a Leövey Gimnázium cllen

7:l5. majd I2:I5 vesrtésre álltunk a l,eövey
el|en, akiket eddig mindig legyőz-tünk. Na, de...
l5:3, l5:13. végül a gyclmítottban 15:1t ide.
ó4:57 pontaninnyal. Magyarázal a gyenge kez-
désre, hogy többen rossza passzban voitak. Amr
visz'ont üín a legrosszabb' Ancsa ujja újra kiment,
és ez azt jelenti' hogy hosszabb időre nélki.ile kell
játszanunk.

. III '  21, |2'40 és 14.00 FeDo kupa. vegyes
csapat

Az előcsatiíroásoknak megfe|eliíen könnyedén
nyertünk. Grafuláiok a csapatnak' lrogy tiÍrte a
reggeli keléseket, és sokszor pcrtyára menl a
Művelődési Házba,

IiaFe

Kettő-három
Szombat reggel ttz őra. A Pannónia utcai tornateremben vagyunk" Játszik a csapat. A

Po|iból igen kevesen jöttek el. Hat játékcls és én. Aztán kis késéssel megérkezik a megbízott
edző és segítője (Gáspár Andris és Hálószaggató Sándor Pistu). Haász Feri nincs itt. Valahol
a nagyvilágban intézi dolgait. ó sem tud Jgyszerre két helyen lenni, de megígéÍte. hogy
gondolati síkon együtt dobban majd a szíve velünk, hiszen elég fontos mecósét játszik á
csapat. Az alapszakasznak vége, a hat legiobb csapat kuzd ezután a bajnoki címért. Most
épp.n a szomszéd iskola, a Leövey Klára Gimnázium kanárisárga mezbén virító csapata az
ellenfél. Papírforma szerint csukott szernmel, megkötött kézze| verni kell őket, hiszen amióta
világ a világ, mindig mi vonultunk le a meccs uÍ"án győztesen. Miért lenne ma másképpen?



A meccs előtt nem megszokott kép fogad minket. Kb 20-25 néző a pálya szé|én. Mind
egytdl-egyig u LKG szurkoló-ja. Zász|őva|, síppal, dobbal, nádihegedűvel. Buzdítjtík a
csapatot. Mármint az ovékét. Öromtik a tetőfokára hág, amikor az első szettet megnyeri a
Leövey. Tizenöt nemtudommennyire. A mieink alszanak még, vagy lelkileg még nem ér-
keztek meg a Pannónia utcába, még csak a Deák-térnél járnak valahol. Nem baj, megszokott
dolog ez. Ta|án még jó is a csapatnak, ha elmegy az e|ső szett. A másodík szettre általában
magukhoz térnek a lányaink. Most nern. Elment a második Szett is. A Leövey-s edzőnő feje
virít, arra gondol, hogy így hamarabb hazamehet, a szurkolóti{boruk eufórikus hangulatban
buzdít. Nekem, mint egyetlen Polis szurkolónak meg ióg az oÍTom. A bíró eddig ellenünk
fújt, a lányok még mindig alaszanak. Mi lesz itt? A harmadik szettre hívó bírói síp azonban
csörgőóraként is funkcionált, mert a csajok magukhoz tértek, igen szép játékkai megmutattiík
egyszer s rnindenkorra, hogy mi is az a röplabda Polis módra' Tizenöt hr{rom. Talán négy,
miír nem emlékszem jól, de hoztuk a rrenetet. (Mindeközben rnegérkezett az utánunk játsző
két csapat is szurkolóstul egytitt, hiszen lassan közeledett az őkezdési idejÜk.)

Ir4egkezdődött a negyedik szett, Szép összjáték a mi oldaiunkon. Idegeskedés a Leöveynél.
Szurkolótáboruk hangereje egyÍe csökken. kivéve akkor, amikor mi szerválunk. Eleddíg senki
sem mondta nekik' hogy nem illik az elienfél szervájába belekiabálni. megzavarva az ado-
gatót. Én szóltarn nekik.
Más kérdés persze' hogy a lányainkat nem Zavarta semmiféle kiabálás. Pontosan szerváltak,
jól ütöttek. Mint fénykorukban. Kettő kettő len a szettarány. Következett a döntő' rövidített
játék.
Szerencsére hamar eihúztunk, a lrövey pedig elég pontatlanul szervá|t' Potyogtali a pontok
nekünk' Lányaink pedig nagyon meg akarták nyerni ezt a meccset. Meg is nyerték. Nem
mondom, hogy könnyen' de megnyenék.

I,Inari AnexcaH,qpo B rrq
I o H q Á P o B
(1812 - 1891 )

Feri Ropis híradójában szinte kivétel nélkül
értékeli a csapat tagjait név szerint is. Én most
ezt nem tenném, hisz nem szakmai szemmei,
,.csak', erős érzelmi kötődéssel néZtem a
meccset. Nem is ér"tek hozzá annyira. hogy
mondhassak bármi értékelést. Nem lenne
jogalapom hozzá.
Szurkcrlói szemmel annyit láttam, hogy végre
együtt lé|egzeÍt a csapat. Nem volt az eddig
sajnos megszokottá váit ún. ',fújás a másikra'".
Legalábbis nem annyira, mint eddig. És ez jó.
Csak maradna így!

osszegzésül: nagyon jól éreztem magam
ezen a szombat délelőttön is. csak egy kicsit
egyedtil voltam a Foli számára f.enntanott
szurkolói padsorban. Bár ehhez hozz:áiáru| az
is' hogy nem kielégítő az információ-áram|ás
ebben a dologban. Nem tudja senki. hogy
mikor és hol vannak meccsei a csapatoknak.
nem csodálom hát, ha egyedüi vagyok.
Ráadásul én is véletlenül tudtam meg, hogy lesz
ezen a Szombaton ís egyáltalán meccs. Mert bár
én vagyok az egyetlen, aki bármilyen meccsre
elmegy, ha a Poli játszik, a hírek még hozzám
sem jutnak el. Lehet, hogy egy kicsit jobban
oda kellene figyelni erre"

Csoncsi



'gész íiIíink
Talán még emlékeáek az e|őz(i számban megbirdetett Maraton T.ipp Mixre'
Köszönjük a tippeket azoknak, akik vették a 

-f,iradságot, 
kitöltötlék és le is adták.

Nos, március 8-iín, vasárnap futottrrnk egy jót. lr,t.l'i'int mi, akik el is mentiink a versenyre.
Kisebb fumulfus, időhúzás a rajtnál, kis tc;kaóúaes a futiís elején' l,assan tisztrrl a terep, lehetbe|endülni. Nem tudom,lo'qy ki milyen érzesekkel FPÍu " 

'á;ii tavját,de rneglepő eredményekszülettek minden távon" Többekben felmerült a gondolat, hogylcsitiotner nrtóttunk, mint kellettvolna fielzéshiányok stb.). De megcsinálfuk. uinaenn 'á.;atTáuen érkezett be a célba"'ahol Hann Pétervárta és írt]a a hivatalos eredményt. (Külön kösztjnet Neki, hogy kijött és biztatotr mlnt<er'I,egköze|ebb talán velünk is tart'..)
. .|," i9nyegrel Osszesítetttik a leadott tippeket, és . a meg nem jelentek időtippjeit nem számítva - alegközelebbi időtippet szím<llva a következő eredmények í'ut.ttát.

Legjobban tippelő: Kónya tsrigitta
Majdnem olyan jól tippelő: Horváth Róbert és Szendi Zso|t

_ Egy picivel lemaradva: Bálind f)énes és Fehér György
De a többieknek is volt l -l jó |övésük: I lorváth (]saba idejét hárman is eltalálÉk.
A ,'nyer1esek'' a nycreményeiket Horváth Rtotlitól veheiik in.:á at.

Az első mondal'clkra nraguk a befutók sem igen emlékcáek, úgyhcgy minclössze szemezgelni tudunk atippekkíl;
.,SoIiA TÖggÉt.'
,,Ltlabb pontok... ha-ha"
'Ádjon valaki egy zsebkendőt|''
,.IIú, bazz-rneg''
''V.gr.nt még egy kört?''
.,En nem vagyok normálisl''
,,NA. VEGRB!''
,'Anyáml'.
'.Vége? Nem hiszem el!!..

'.Az els(í tiz másodperc szófoszlányai:
huhh
ahhh
hű
befutottam
jajj
ááaah

DL! I,,Z Iv{ÉG MIND SEMMI! Mert
A lippszelvényekhez március 30-tól

ugvanezen iáték tovább Íblvtatódikl
Iehet nrajd htlzzá.irrtni l

.tlnarpNfi IJapxHconrrr
} ' A M I . l I i . c ' l 5 ' 1  e Í Í

í i 8 5 2 _ l F l j }

a Manton-Kcjr nevében.. VisMajor



Lofu'** iffi-**
(24 órás tloorball bajnok.ág)

Előjáték:
- Hé, Felhő' nern jössz egy 24 órás leremhoki
bajnokságra? Szolnokon lesz, nag.vot bulizunk.
meg minden! - szólított nreg néhríny napja egyik
oszlályuirsam'
- Do hát én csont béna vagyok ehhez
válaszoltam.
. Nem baj, úgyis megal.ánznk a szolnokiakat,
hisz' tudod' már milyen jól játszunkl - jött a
biruta vá|asz,
Mién is ne? |gaz, hogy én körülbelül 4-sz-er,
vagy 5-ször fogtam ütőt összesen, de a többiek
tényleg egész jő| játsztlttak' így sz,ámomra a
cserepad biaosíwa van. még játszanonr se keli,
biaos ez is valanri <:lyan ''öröm.hokizás,' lesz,
mint amilyen a röpi is volt . gondoltam, és
nábólintottam a felkéÉsre. Közben kiderü|t' hogy
bár ezt az, akciőt Lajos terjesztette elő, hivaÍalos
kiírás az nincs sehol, sőt minden kapcsolat, amit
elért a Poli a szen'ezőkke|, az egy búgó hang
volt, mely tíjékonalíst nyújtott aZ egész
rendezvényről. No, ezÍ a hangcsÍ, rz osz[íly-
tiírsaim és Dini kijzös erővel kiÍbggatu{k' hogy
mi is lesz ez tulaidonképp, meg hol is lesz, sőt,
igaz-e ez az egész. Hosszas huzavona utiin el-
érték, hogy faxoljanak nektink egy kiíníst is,
melyet megláwa oszu{lyftínökeink is nyugod-
Iabban bolintottak a pénteki iskolasaineti napunk
mellett (merthogy a buli játék pentek reggel
kezdődött). Kísérőtanr{rt''sajnos'' nem kaptunk.
mindenki nagyon szomoru volt.

Bevezetés:
C]sütörtök délulrín, végre tú! vagyunk a hét utolsó
tanítr{si napján ! Közösen átkul lo gunk Sz,abiachoz
aZ ütőkért, természrtesen mindenki ragaszJ<odik a
saját, .!ól megsz'okott gólbiztos üttíjéhez' csak
Sanyit és engem nem izgat, melyik ütő jul
nektink. Szablacnak feltíínik a tulz',ott ragasz-
kodás, majd miutan mindenkitől megkapja a
megerősílést, hogy mindenki csakis a sajátjával
hajlandó játszani (Sanyival mi megint csak a
vállainkat húzogattuk), megkérdezett Sanyit és
engem' hogy ha nektink úgyis mindegy' nekünk
jók lennének-e az UJ ütők. Azzal előhúz egy
kartondoboa, mely teli van ütőkkel, de nem ám
olyanokkal, mint amik odaftinn vannak! Ezek az
ütők még nem voltak meccsen' és darabja több,
mint egy ezres . tudjuk meg Szablactó|. A ta-
ni{riban állók között hirtelen beindult a nyál-
képződés, és végül is mindenki hagyta magát

níbeszélni, hogy ea vigye a saját ereklyéje
helyett, még Gcrgőt is sikerült rávennünk, hogy
ha másért nem, az egyen szín miatl hozzon el
egyet' Szablac közben újból elmorldja az árát,
mindenki a|áirja, hogy* ennyi és ennyi darabot
viszünk, Zsolt még elrak két labdiít, és indul-
nánk is, ám Szablac még uüínunk szól: ''Fiúk,

mint a szemetek fenyére!''. Leütjük a kisdobos
hatot, hogy vigyázunk n{juk, már épp kilépnénk,
de Szablac még egyszer felsóhajt: ''A labdiík nem
fbntosak, de az ütők...!'' Már el is sirabadultunk.
Mindenki forgatja, iz|e|geti az új ütőt, az arcokra
kaján vigycrrok kerülnek, megrészegülttink az
örömtől, hogy ilyen klassz fclszerclésünk van, és
szinte már zsebünkben ére:rtiik a ''TorÍia

legjobbja'' dijat. Ezután mindenki hazaház'ott' ott
gyors pakolás, majd fel nyolckor találkoztl a
Nyugatinál. Mindenki rnegjiii1, gyakorolrunk
kicsiÍ a kövön a gyalogosok nagy öriimére. rnaid
kisebb nchézségck után Íi:lsz-áiltunk a i/ona-
1unka. }{angulat a tetőÍilkon, diicögünk Szolnok
felé. ''Remélem, lcsz Íűtés éj.iel a tomateremben''
- mondta valaki' ''A. tökrnindcgy, úgyis háló-
zsákban alszunk'' - jöil a vá|asz. Ekkor, min1 aki1
áramütés ért, tudatosult bennem; a trískám NEM
azÉrt volt olyan kiinnyű, mert az évck tapasz-
taiata segítctt a haszlalan ho|mik kiváloga-
tásában' raNEM azÉrt" mer|a háIózsákom ott-
hon maradt!!l! Nem baj, Sanya sem hozott. Nern
baj, majd als;runk egyült - jőu az' elmés tanács'.,
A hangulaton ez mit sem váltoaat, Sanvi még
egyszer letépte a vészfekről a plombát (csak be
akart sölótíleni (este kilenc körül járt az' idő!) az
amúgy sem tul világos vagonba. és azt hitte az a
fuggöny húzókája...), szóval a jókcdv megvolt.

HHro.rraü Iaapn,rouuv
t I E P H L I i l . I E B  C K 1 4 r I

(1828 -1889)



Bonyodalom:
tseértünk Szolnokra, ám az állomáson sebol sem
látunk sárga WV Golf G'l'l-t, amivel el akartak
fuvarozni az e|énk kijövő szervezijk. A (iolf G,l'I
legmerészebb becsléscim szerint is 4. max. 5
személyes jármű, és mi nyolcan voltunk, és
valakinek még vez,etni is kellene! Nem baj,
legalább a szervezők mcglennénekl! Kijiebb ke.
rülünk, és két sníc feltíínően vidríman kacsingat
fe|énk (vag-v a kezünkben markolászotl ütőink
felé?), és közösen üdvözö|nek, majd közlik, hogy
ők a szervez'ők. Hál' Istennek, megvannak. Am a
gond az' hogy a Golfon kívül csak egy Kis-
polszkit sikerült szerczniük, melyekbc együtt
még mindig nem ferünk be nyoican. Nem bai,
fogunk taxit, és követjük őke|'az éjszakába. Jó 7-
8 km't rnenhink, Szolnok fenyei Ég eltííntek
mögtittünk' és egyre kíváncsibb lettem, hogy htrl
lesz errefelé tornacsamcrk, ahol aludni és másnap
játszani fogunk' A reitély hamarosan megol-
didott...

'l.ctőpon1+c1ráma + tragédia+ilyenek. .' :
A tomacsamok valóban nem ott volt, a srácok
úgy gondolkík, ahova vittek. ott csak aludni
Íbgunk, ezután elmagyaníaák' melTe is van a
csantok, ahol reggel lalálkozunk (Szolnok leg-
messzebbi rész,e, két busszal kell végállomástól
végállomásig menni)' A szállás 750 Ft volt ko-
ptnyánként, a srácok megmutattr{k a szórakoási
helyeket is (lánykollégium l00 méterre), és fi-
gyelmeztettek' hogyha éjjel bemegyünk a vá-
rosba, még véletlenül se menjünk JOBBRA'
hanem BALRA' ki.ilönben nagyon eltévedünk!
"Ertitek, BALRA!" - (ezt a sn{c heves gesztiku-

|áció közepette és a JoI]l] irrányba mutogawa
mondta. Kösz')! Aztán ki is derült, mi volt az
állomási derültségtik témája:
- Jók az ütőitek - kezdte egyikőjük, miközben
elmosolyodott.
. Kiiszi, most kaptuk őket, tök újak. - válaszoltuk
dagadó keblekkel.
- Aha. Mi is ilyennel kezdttik..' - kezdték. - Jók
ezek' de azért megmuÍ,atnám a sajáfunkat! .foly-
talta a srác. Előhúzo|t egy triskát (!), melykíl
óvatosan elővette ütőjét. F]lővillant egy CAR-
l]oN felilat, súlya kb. citödc a mi vadiúj, iste-
nített ütőinknek. Önuralmunk határtalan volt,
ál I ainkat két kézr'e| fogtuk, neho gy leessenek.
- llát igen, ezt most vettem, 16 ezer volt.'I.udjátok, 

kellett a világbajnoksághoz (i!|), de
igy is csak nyolcadikok lettünk' . közölte a srác.
Ekkor kezdtem széde|egni. és közben icipicirt
zsugortrdni' Ütőinket dugdclsni kezdtük, majd a
sráctlkttil elköszönve elindu|tunk szállásunk fele.
Ijttrcsa mód csendes volt rnindenki' prtibálfl'rk
megemészteni, hogy ezekkel a srácokkal is ját.
szani fogunk másnap. flsélyeinket latolgat'ruk:
Vajon porig szégyenítenek, hü|yére vemek, vagy
csak megalámak egy kicsit holnap minkct? lla
nem birtuk sokáig' búcsúzás' majd a sz,obák át-
vétele utiín elíndultunk, hogy belevessük magun-
kat a cstitörtök éjjeli Szolnokba. N4ástél óra alalt
látfunk 4 jrírókelőt és 3 autót (ezeket csak
t{ívoltól), és amikor átmentiink egy kétszer két
sávos úton, és én megszokásból körülnénem'
Patkány röhögni kezdetl; ,,Yigyárs'. el ne üssön
valaki!'' Végre találtunk egy helyeÍ, ahcrl van fii-
tés, sőt még játszani is lehet, igaz itt 50 }..t-érÍ
kétfé|e játék nyomult: Az egyikel löbben azo-
nosítottiik az 1986.os év |egjobb játékáYal, töb-
ben vélték Íblismemi benne ae egyik első 28ó-os
já1ékukat, melyben egy n{kétr{val lehetett jobtlra-
balra mozogni. és köz-ben lijvöldömi. A másikat
nem is mondom' Nem baj, volt darts és biliárcl.
szóval nern unatkozfurlk, de sa.inos l.ktir bc-
r'ártak, így amap hamar iefeküdtünk. Másnap
csíptis reggelre ébredttink' a másik szoba meg
pláne, mert náluk az éjszaka közepén kikapsolt
a fiítés (sz'egény Sanyi, [nuku hálózsák]!). Sem-
mi baj' elindultunk, lrogy képviseljük a rendez-
vényen a Poli színeit. Szerencsére a busztrn
találkrlzltunk más, szintén ütőkkel közlekedő
|ányokkal. akik véletlenül éppen ugyanoda igye.
keztek' mint mi. Az ütőiket ala;xlsabban meg-
vizsgálva észrevetti'ik, hogy nem is sokkaliobbak
a mieinknél. Van remény!!
A tomacsarnok nagyon k|assz volt, 4 öltöz-ővel,
lelátókkal, és ami a legfontosabb, két nagy
hangfallal és egy |)J.vel (akinek a kedvenc sá-
ma az új Run-DMC sláger volt, ezt kb. 25.sz'ör
leadta 24 őn alatt)' A rendező snícok egyből
eligazítouak minket, mi le is foglaltunk egy
egész ö|tözőt (maradt még 3)' és átöltöztiink.

\';.-."  , ' ?  r \ ' 1
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Ekkor tudatosult bennerrr" hogy a hálózsrík mel.
lett a rrividnadnág is otthon maradt. Nem baj,
majd ugrálok melegítőben. Szegény Sanya vi-
szont hosszú nadrágot nem hozott, így rövid-
nadnígban akaÍt védeni (mint kapus). Ez egyenlő
lett volna az öngyilkossággal, hívta fel rá a fi.
gyelmet az egyik szertező, így Sanyi megkapta a
melegítőmet, én meg kaptam Gergőtől egy
nividgatyát. RendeÍtik sorainkat' és az emel-
vényről szemléltiik az elkezdődött játékot' Mint
kiderüit, két ''nagy'' csapat volt itt is' mint a
röpin, csak itt kék és fehér csapatolq és ezen
belül 7.8 alcsapat' Mi persze kékek voltunk.
Mármint lettiink volna' merthogy kék ruha az
nem sok volt náiunk" ám a szervezők ezt is
megoldották, és kaptunk tőltik néhriny egyen
meá. Mint kiderült, a kapus ebben a játékban
térdel, és e célból a legtöbbeknek van térd-
védőjük. Na, nektink eZ sem volt. Nem ba.j,
kéít'iink, kaptunk, majd visszaadtuk. Gyors kon-
ru|taciő, végeredmény Sanyinak ke|l egy térd.
védő, ktilönben kiég a melegítőm, és Sanyinak
szétmegy a térde. Az e|őző napi meglepetés alvás
(750 t.-t) legtöbbünket anyagilag padlóhoz vágott,
ám végül csak összedobtuk a péná. Gyors tc|e-
fonálás baza a Poliba, l'ajos meggyőzése, hogy
ezt a Poli ki akarja Íizetni, sőt, már a rdpisek
úgyis akartak újat venni, így csak jól járnak, stb.
Nem tudom, hogy' de sikerült I,ajos áldrísát
kérjem az akciohoz. Rohantunk, hogy találjunk
egy boltot, a helyiek újb'cll prótráltak megté-
veszteni helytelen útbaigazításokkal, de végered-
ményként visszaértiink a meccsünkre a térd-
védővel. Ettől fogva megtáltosodtunk. A kezdeti
átlag 3:0-ás eredményeket leszorítol1uk 2:0.ra,
majd 1:0-ra, sőt az 5-dik mcccs környékén már
gólt is sikerült lőnünk| A tetőpont egy. aZ
átlagnál egy hajszállal gyengébb, ám nálunk még
mindig gyakorlottabb csapat volt. akiket cgy-
szenjen letitmadtunk! Ha Patkányról nem pattan
tx az L. percben egy amúgy veszélytelen lövés,
az eredmény l:0 is lehetett volna a mi jawnkra!
Nem baj, így legalább a mindkét gólt mi lőttiik,
és kellően beindulva vártuk a visszavágót, amely
csak éjjeli l.kor volt (rnerthogy mindenki rnin.
denkivel kétszer j átsz,ott). Mell e slc g t\,1 l NDI]NKI
nagyon jó volt a csapatból, Gergő jó helyez-
kedésével gólerős játékossá emelkedelt, Patkány
gyönyöní passzokat adott, Thermos megtiilt<'l-
sodott, szinte megállás nélkiil rohangált, mint a
mérgezett egér (bocs!)' ezzel teljesen elkáp-
rázÍava a közönséget, Zsolt is bepasszoha gyö-
nyöní szöktetéseit, GWri és Feri egynrrist kie.
gésátve áttörhetetlen védelmet biztosítottak, és
Sanyi gyönyörííeket védett. SzeÉnységemníl
nem ejtek szót, bár űgy ércztem, én is mindent
m€gtett€m a csapat boldogulásáért' Szóval ke-
gyetlenül hajtottrrnk! A végeredmény: Az éjjeli
egykor játszott meccset megnyertiilg nem is

akárhogy, prig aláztuk őket. Ezek u|án az
éjszakai másfel ónís alvások voltak a leg-
rosszabbak, szörnyű volt tisaa kómásan fel-
tiímolyogni a pá|yára, bár az adrenalin mindig
felébresáett minket, sőt 'fhermosnak még a
nézők szórakozüatásr{ra is volt energiája: Az
egyik bíro feltiínően ellenünk fujt, és egyszfr
.|hermosszal a kispadon ültiink, mikor ő egy
ilyen fujás utr{n elboru|t aggyal, felháborodva
felpattant, és be akart ugrani a pályrára, hogy
nyomban megfojtsa a bírót, ám a gigantikus
méretíí (kb. 25 cm magas) összecsúsáatható fal'
mely a pályát volt hivatott körbevenni, útját állta,
és sz-egény .lhermos akkonit esett, hogy az egész
30 móter hosszú falat lebontotta a pálya teljes
hossában. Természetesen ez kcizönségsikert
aratott, és az eddig csendesen morgolódó né-
zrckú| tomboló tömeg |ett, az egész esarnok.ihermost 

éitette... ]Víindezekkel együtt az utolsó
Ín€ccs utrin f,íjó szíwel búcsúzlunk a pá|yátol és
a szewezőktő|, akik jövőre visszavámak (!), és
szívünket csak jobban f,ijdította az a bün1etésről
szóIó csekk. melyet a szolnoki ellerrőrök varrtak
a nyakunkba. Ilurrá! Az állornáson meg Aíás
számlát nem akartak kitölteni a [,oli nevére.
rnerthogy aznerrl név. és ki.ilönben is, csúnyán is
néaünk (eközben a pesti vonat épp áll t,e),
úgyhogy hagytrrk a vitát..,

Mindent össz,evetve egy állati jó bulin vettiink
résá. melyen rengeteget fejlődttink a Íloorball
nel.tí játékban (amit legtöbben csak teremhoki
né-ven enrlegetnek), mi magunk is jobban
összen{zódtunk. Es nem utolsósorban megbizo-
nyosodtunk róla. hogy 24 őra játek nemcsak
rciplatxlríban, hancm Í}clorballban is nagyon sok.
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!!Figye|em, ez a cikk abszo|Út nem tarta|maz
horror' szex és egyéb le|eneteket, úgyhogy

csak 18 éven ÍelÜlieknek aján|om!!

...Hirte|en felriadt. Hanyatt íekÜdt egy kemény
padon, a feje a|att sza$orba tekert' összehajto.
gatott pokróc volt. Nem rnozdu|t, csak tokinteté-
velftirkésáe a p|afont, igaz, nem látott semmit.
Hal|ani viszont hallott valamit' Furcsa, ütemesen
düb<irgő zajvo|t az, me|y tompán, bár pont zava.
ró erősségge| szűrődött be abba a kícsi és büdös
he|yiségbe, ahol á|omra hajtotta a fejét. Végigsi-
mította arcát' s egy pillanatra megéreáe a só
ízét, rnelyet véiet|enül kent a szájába' E|fintoro-
dott, de nem törődtitt vele' Belesodort kétszer
hajába, más testrészét nem mozdította. hiszen
mérhetet|enti|Íáradt vo|t' Az időt viszont nem
tudta, így fe|eme|te karját, s ránézett órájára''.
t1ettol egy''' Akkor még van egy kis ideje, gon-
dolta. Mélyen sóhajtott, majd ba|ra fordította a
fejét' s megprÓM|t a vaksötétben iársai nyomára
bukkanni' Csak kettő volt ott közülük, pedig nyo-
|can voltak eredeti|eg. Mindketten ütemesen szu-
szogva próbá|tak a|udni, annak ellenére, hogy
egyre más és más da||amok szűrődtek be hozzá-
ju k, egybevegyü lve emberi siko|tozásokkal. lsmét
fe|nézett a plafonra és elgondolkodott, hol |ehet-
nek a többiek...Talán egy szinttelfe|jebb matra.
cokon fekve? Vagy talán székeken a|szanak?".'
- Kit érdeke|? Nekem még van félórám... Ponto-
sabban 20 percem, mert még fe| is kell ke|nem'
aminem |esz rövid folyamat'.. - Sóhajtotta, majd
ismét e|aludt...
. Thermo, kelj Íel. ha|lod?!!- ha||ott eEy ismertís
hangot akkor, mikor pont kezdte vo|na jól érezni
magát, hogy fekhet még 20 percet.
- 5 percünk van, barom' ji |enne, ha ke|nél, mert
még |ekéssük! - Ahhh....Ez nem lehet más, csak
Felhő, gondolta.
- Na gyere, segitek! . Ezze| Fe|hő belekarolt,
majd fe|segítette' Kezébe nyomott egy tárgyat,
mely majdnem teljesen egyenes volt, de pont al-
ka|mas ana, hogy rátámaszkodjon. mie|őtt
cisszerogyna.
. Fe|hő| Ti is a|udtatok Zsoltta| és Patkánnya|? -
kérdezte a fekvő.
- Nem' most csak te a|udtá|. Az e\őző turnusban
víszont mi. Viszont igyekezz' mert mindjárt mijö-
vünk. - Ezzel kiment a sötét he|yiségbtí|, az ajtót
persze nyitva hagyta, nehogy véletlenü| kint ma-
radjon a közönség őrjöngése és a zene dükirgé-
se. Vett két mély |evegőt' majd elindu|t kife|é ba-
rátja után"..
...Kint megéreáe, milyen hir1eg vo|t, vagy csupán
az alvás miatt |assult |e a vérkeringése, azért fá-
zott? Remé|te, hogy az utóbbi, mivel igen róheje-
sen nézett ki, amiért vacogtak a fogai, ped$ nem
is volt hideg a teremben, ahová belépett. Beá|lt a
többbk közé, Zso|t mint csapatkapitány éppen a

kezdőfelá||ást kérdeáe, veszekedés nem volt. hi-
szen ekkor már a 8. meccsüket játszották, és
mindegy vo|t, hogy ki mikor játszik, annyira tárad-
tak voltak. VégÜ| is megá||apodtak, marad a szo-
kásos két csere (az ellenfe|ek szokásos 10 cse-
rejátékosához képest!), most éppen Gyuriés
Thermos ü|t. (Thermosnak be ke||ett meleged-
nie, annyira fázott. Gyuri pedlg a végletek{ ki-
hajtotta magát, ezért akart ülnie|ső cserekörben.
Egyedü| Sanyi rrem ült soha, hiszen ő volt a csa-
pat ász kapusa. Mondhatjuk aá is, hogy szinte
büntetésből volt kaprrs ((ami persze rem igaz)),
amiért |erántotta a vonaton a plomMt a vész-
fékrő|, mondván: ,"Aá hittem, azza| ke|| kinyitniaz
ajtit!!")
.".Sípszó, majd a szokásos hajtás' Eddig semmit
sem ért, hlszen csupa profi el|en ke||ett játszani.
uk. Nem is seitették' mikor e|utaáak egy másik
városba, hogy sokkal erősebb e||enfeleik lesznek'
7 meccsükbő| csak egy vo|t döntetlen, a többi
mind vesáes játszma. Nem sokra, álta|ában 1-G
ra vesztettek' de így is rombolta a moná|jukat,
hogy a legjobbat hazzák és nern képesek nyer-
ni... PedB jT spori ez, hiszen nincs nagyobb él-
vezet anná| (még a rtip|aMa sem!), mint egy
műanyag |aMát kergetni hosszú műanyagÜtők-
ke|' majd valahogy bevarázso|ni azt az e|lenfé|
kapujába. Eá tudták ők is. Éfueáék azt a szen.
vedést is, amit ki ke||ett á|lniuk' sokuk le is sénj|t
az utolsó játszma, a 12. végére, Zsolt az utolsl
meccset pe|dáulvégig kispadró| izgu|ta végig, de
nem is csoda, hogy fáradt vo|t, hiszen remektil
játszott és tartotta össze a csapatot végig'

T' etőpontjukat az éye| egyórai meccsen érték
e|, aho|, mintha mindenkimegtáltosodott volna" A
cserejátékosok már az első perc végén ott á||tak
maximálisan le|kesedve a többiek játékát |átva,
hiszen mindenki fantasáikusan teljesített' Lassan
ők is beállhattak, ezze| is triss ercít vive a csapat-
ba, míg mások pihentek' Aze|őző vereség után
egyikük sem sejtette, hogy másfé| Tra alatt képes
annyit regenerálódni, hogy á|lva hagyják az el|en-
fe|et. Zsolt rnég jobban összetartotta a csapatot,
Gergő még több gÓlt lőtt' Patkány még pontosaL
ban passzolt és kÜzdött és nem utolsósorban
nem fejelt be|e a laMába' amiért már kétseer ki-
állították. Fe||'lő szárnyakat kapott, Fe|hő itt, Fel.
hő ott' majd ismét |aMaközelben. Feria legiobb
hátvédet játszotta ezen a meccsen, Thermos pe-
dig gyorsabban futott, mint valaha. Sanyi pedig,
mintha befalazta volna a kaput, egy laMa sem
hato|t át véde|mén.

|gen...Aá azegy meccset megnyerték. Majd-
nem 2-0.ra, de maldnem 3 |ett belőle, mert Zsolt
egy gólját nem íté|ték meg, Ugyanis magasan vo|t
az ütőie... |gen... Sokat hiMáak, sok szaMlyt
nem is ismertek, ezért hátrányban vo|tak, de
he|ytá||tak mindnyájan. Hogy mit gondo|nak a jö-
vővel kapcsolatban?

...RESZKESS SZOLNOK!!!!! ! !
Thermoska
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,,Aki a babórjainiil, rossz helyen hordja azokatl"

Az olimpiai bajn_okok:

Asáalitenisz

női egyéni
Jakab Judil (ekőÁ)

ferfi egyéni
Szabó Lász|o (Tanerő)

női páros
Molnár NÍelinda - Lukács Marianna (ekőÁ)

ferfr páros
Fehér (iyörgy - Rácz Sándtrr (clsőA)

vegyes páros
Í{orváth Anikó - Tóth Csaba (IIloR)

Baa4rrnup BaagrinrNpoau.t
M A f f I t o B c K B . ü

{1893 -  1 93C)

Atlétika

női

400 m síkfuttís (Nem hivatabgyetqqgykéqa
Tőkei Tímea (SZMARIo)

2 km síkÍutás
Tarnás Orsolya (HaMi. S)

férÍi

60 m síkÍuíás
Kálvin |falár's (ekőÁ)

400 m síkfutás
Rálind Dénes (McMastcR)

3 kn síkfutás
Barna Norbert 1elsőA)

l2 perces sík{utás
l}arna Ntrrbert (elsőA1

diszktls;rvetés
Molnár Lajtls (Tanerő)

gerelyhajít;ís
Szabó László (Tanorő)

kisIabdahaiítás
Bá|ind Dénes (McMasteR)

magasugriís
I]álind Dénes (McMasteR)

stilylókés
Molnár Lajos (Tanerő)



Kerékpár

női egyéni
tsukvai Esáer (IIaMi.S)

terÍi egyéni
Gavallér Csaba (Tanerő)

ferÍi csapat
Bágyi Lísz|o, Gavallér Csaba, Haász Ferenc'
Majer Tibor (Nincs Tévesáés Quartetl'
Tanerők)

Kosárlabda

női
Real l\{argrt (Polisz: lialaioni l}artrara.
IJárány Katalin, Preiszner Nóra, Szabó
Krisáina)

lörÍí
Kávé. GYR()S (Rakos PéÍer, I{orváth
Róbert, Nagy Gábor, Sándeir István, Vécsei
László)

Labdarugás

női
ebőÁ (I{orák Anna, Lukács Marianna,
Molnár Melinda" Szenkovits l-ili)

ferfi
McMastcR (Báiind I)cnes, }]arabás József,
Horváth Csaba, Kovács Tímca, I\{clczer
AÍtila)

Minitenisz

ÍérÍi egyéni
Szabó László (Tanerő)

Röp1abda

női
eisőÁ (Jakab Judit, Kovács lisáer, Lukács
Marianna, Mo|nár Melinda. Szenkovits Lili)

ferÍi
KáVé - GYROS (Bakos Péter, Füzesi Dánie|
Nagy Gábor, Sándor Islván, Vécsei Lríszló)

Sakk

ferfi egyéni
Fehér György (ehőÁ)

Teremhoki

női
ebőÁ (Horák Anna, l.ukács Marianna,
Molnár Melinda, Szenkovits Lili)

ferÍi
Zsé (ebőÁ; Barna Norbert' Fehér Gyiirgy,
(iémesi Ba|ázs, Szalai Gergely. Széc.si
(iábor, Szendi Zsolt))

Tollaslabda

aői egyéni
Láng Andrea (Tancrő)

fearÍi egye|ni
Szabó László (Taner(í)

női páros
Mo|nár Melirrda - Lukács N{arianna (elsőA)

ferÍi páros
tságyi László . Mo|nár Lajos (Tancr(í)

vegyes páros
Murányi Natasa. }}ág.yi Lász|ó (Taner(í)

Úszás

női

-13 n gyors
Ilukvai EsZer (IIaMi' S)

33 m hát
Szedlák Anita (}IaMi. S)

33 m metl (Nem hivatabs ug.senykgglll
l}ukvai Esiíer (rlaMi. S)

66 m hát
Bukvai Esáer (I{aMi.S)



reÍfr

jj m gyon
Horváth Csaba (McMasteR)

33 m meÍ|
Horváth Csaba (McMasteR)

66 m gyors
Horváth Csaba (McMasteR)

66 m mell
Horváth Csaba (McMasteR)

66 m pillangó
Horváth Csaba (McMasteR)

66 m vegyes
Ilorváth Csaba (McMasteR)

4x33 m vá]tó (Nem hivatalos versenyként!)
Rukvai Esáer, Ilaász lierenc, Süle Zsolt,
Szedlrík Anita (HaMi. S)

Ktjl rjn ktiszönctet mondunk :
Bálind Katalinnak, aki az elsiísegélynyújto csapat egyik oszlopos tagja vtrlt
Csombók Vikinek, aki az utolsó éjszakán sérült lábbat is c|iött neküuk íií;rni
Csoncsinak, aki 6 számitógépes munkákban nagyon sokaldolgozott Szablaccal
Czibor Erzsineh aki elsősegélynyujtóként és vacsorakiszítőként egyaránt kíváló volt
Gáspár Agdrásnak, aki a játékvezetésbcn nagJvon sokat segitett
M-gtÉffiLa$akának' atj az e|sősegélynyujtó csapat nrásik oszlopos tagja volt
Major Árpynak, akj az atlétika során, 1||. az általános fela<lalokban egyaránt jeleskedett
Németh Kristófnak, akinek a Polimpiáról készült fotókiátlítása hamarosan látható lesz
Nasr Balázs Krisáiánnak, aki a Polimpia egyik reklámszakembere volt
Petravich Márknak, aki hihetctlenül sokal és megbízhatóan ós színvonalasan dolgozott
a Polimpia e|őtt és alatt egyaránt

Ktiltin krjsztjnetet mondok Ínunkacsoportom minden tagjának: Láng Andreá-
akik a.Z egyes versenyszámok le-

bonyolítiísában, iII. a Polimpia minden pillanatában fráradhatatlanul, na7yszo-
riíen dolgoztak; továbbá Bálind Dénesnek. aki az előkészítésben, a tecÍnikai
fel té tel ek bi zto s ításában j e I e skede tt,
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l elsőA
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1998. 0:]. 27.t,ri| 29-ig a trlrnah<ízban és kömq?km k,eni|tek Ílt(.{r?r.-
clezesrr' rzz e]sÓ Qr iitlty:i tti j titékok,

"Éb,,, volt hifutv seln rész'ttltlt,ílkben, sem |elkrseldésbcln, szintr tyrinrl.t.+l
osztáIy kepv.iselte.tte tutq(tt.,,itrki ezt nerrt te,tte, az nutgtlra V(',ss?tl, ttctlt tlrlju,
n.tibll nlararlt ki!! .'N&ú|1ltQ.ÍI t,tgigtlytlrrtÍuÁ. tt kb. {j() órút, r.s nryllgcldt
szírpe| monclhatont, hogy tnegéfle.| .|io, tnost trcwt asak a rt,ngeteg erqrlrt.
gondolok, hanern a y;ót.olhatatlarl hang.tlatra, arrú, a j(lt,ekoklt, ör.e:z,tc.

.KúIön tisztelete.rn"flne1reár,'ak, .Í-3jclsnak, "Í|erinek, Sza,bIar:nak es ,Í)ininek

il szerv(|zest, QruLiv,el a há,roftI nap elsr:rrrctulett gördti|akannué tr.ttck.'.

"/{z otitttpirl keretein belt,t| selk i,skolar:súcs rrrclgrl{llt, Q'z egyeri retlrc,k
ttljesí,,tttt(:nuek rncl|,ett csod<ís c:sapati(ttekokat i's lrithuí'ümk rnindert
sp o rtb ar r, n in de n res zt,rt pp ( t k i !,r',tt, m,a gaert.

"r'Iz 
eg1et'|'en tv.gut'ím'un,ként csak r.l csaputonkértt egry okÍ'et.plet tt.tdtlrrt

rnegetnlíteni,. €z kikíjszöböIheto ler wrc!

"ÍIki 
jelen v,olt, ctz élve,zte, új bctrátscigok alakultak kd, szóval ez is egy igctzi

?olis buli volt, rttnire szükség varl, (z:ért is lenne nr,gyrvljó-hajauore-is
talóLko znánLh a lehet, még több en ! !

227.66
166.66
113
110.75
76.23
39.2s
22
21
t3. l s
9
7.25
1
J

3

N4olnár Laitls
f O P L ; { I I ' ]
( 1 8 6 8 * 1 9 3 6 )

Qotrimpia!!!!!

'ry :. ,r,,, if-{;;--
A.'IeÍ.:cer? ]l,Íalcculro Brl.{



MclGclGoCei,

"zuPcRGoc?i,u14iGocar...
Hogyan gazdagíthatjuk virtuális éntinket (és irthatjuk a maradék valodit) ?

Tévdtem. Már megint. Az ember mindig aa hiszi' hogv ttbbszir ez nem fordulhat e|ő. De előfordul. Az
ember ebben is téved. Eddig már sámos esetben képzeltem úgy. hogy elérkeztÍink az igénytelenség
határához. Hog5r lejjebb már nem tehetjiik a lecet. Hogy a színvonaltalans:íg mfu nem fokoiltrató. (Színvonal
alatt nem a arka csíkot értem') Hogy az emberiség a legutóbbi néhán.v szÁz (néhány ezer) évet nem hiába
kiizd<itte vé$g. Azt gondoltarr1 hogy a mindenkori utókor csak jobb, okosabb lehet" mint az ".előkor''.Jó. nem
mindenki lehet akadémikus (illene az adon korszakban sanuín' varázs|6, főpap. ókori filozófus stb.)'de a
konrkat ,,mege|őző,, elmék valamit csak hagynak utodaiknak. ,Abban biúaÍíI, hogy ha már magunktól nem is
jöliink rá dolgokq de amit a r'ilágban elénk tárnak' abbol a belső igénye,sség szerint vá|asajuk ki a
sámunkra megfelelöt' Ez valószínűleg íry is töténik" csak kérdés, hogy hog-van ál| e belső igén-vesség. Aa
gondolt'am, hogv ez az adottsiígunk valamelyest fejlődik az'éyszázadok során. De tévedtem. Már megrnt.
Ugyanis valamelyik degenerált kihlálta a tamagocsit. Eizel nincs is ba;. Hisz-en az ember mrndig is ann1i
baromságot talál ki. arnennyit csak bír. Vicckjl, gonosz'siigból, félreértésbó|. pillanatnvi elme:zavarból.
k.íbultsígbol vagy* mit t.om én. Ez a képes#g is egy olvan dtrlog, ami az entbert megkiil<inboaeti az
alsóbbrendű élő|én1'ektől' fudniillík. hogy orderriíré hülyesegeket is kreálni tud. amiről ráadásul tudja is,
hory amk, (Jómagam is próbálkozom ílyenekkel több-kevesebb slkenel.) De alkor a tÖbbiek rászólnak: ."Na"
trínés innen !''; ,'Te. ez licces. jót nevettiinh de már elég.''; vagy: .,Na. ez. az, amit nern kéne^ ez {rgr
baromsig, ahory van..'; rag1: .,Fig-velj , ezt' biztos így gondoltad ? Valami gond van ./ Jól vagv .l'.; va8y.
.,Halló ! Ebreszlő !''.

De mi is e,z az ominonls találmán-v ? l,eglnkább egy nagyranőtt kulcstartóra em]ékeáet. Vannak rajta
gombok' meg egy k'lje|z'ő' a krjclzőn eg1' kb. 6 x 8.as felbontiású graÍika. valami ilyesmi:

Szakasaott krskutya. nem ? Vagv inkább tengenmalac .] Illetve, ha jobban megnézziik, egr helves krs
zebrapinty néz vissia ránk. De nem ttr| bonyolult, osszetett ez az ábra a még pislákoló e|ménk számrára .l
Arnvi krfinomult részletet tartalmaz. a gyerekek (és felnottek) lelassull már.miir megsnÍnö ÍantÁtlájá| ez
nag]ion megerőlteti. Kérem' nem lehetne kwesebb pontMl megoldani .l Mondju}' így:

Lg .az- egy kicsit <isszeémek a szemek meg a sáj a fej szélével, de mégrscsak egvszcriibb. Ha már itt
tarfunk, és igénytelensegünknek úgysincs ha|ára, meg lehetne csináni 2x2.es fclbonti{sban is a mi kis
kedvenctrnket (ami aláÍ lx l-esnek is felfogható):



WiFMf zs
Hát nem aranyos ,.! Ez, akár felfogható kisrókának is. Mond.juk a bal also csiicsök a róka álla, a felső két

csücsök a Íiilei, a jobb alsó csticsök a test a farokkal. Vary pingünt is látni vélhettink benne. Mondjuk
alulról nézve' Vagy lehetne egy feltekeredett' gondoásra szoruló galandféreg is. Merthogy eme elektronikus
csótányt,'gondozni'' is kell r{m !

Ez a )oil. szÁzadotidéaÍ találmany komoly felelős#get vár el tulajdonosától. Bármi ',baja'' lehet. Éhen
halbat, vary szomjan, bepisilhet, fáradt lehet és beteg, megannyi virhr.ílis vesl|y leselkedhet kis
kedvenctbkÍe.

Mikor elősz{ir hallottam e korszakalkotó jótéteményről, a4 hittem. hogy valamilyen stÍatégiával rá kell
jiinni a kis drága életritmusára. Errúéksztink a tetriszre, ahol volt még valami teljesítenivaló, valami
ügyc.sséget, kreatilrtást igénylő feladat. D9 itt ? ! Elő van írva' hogy ha ,4 típusu baja van, nyomjuk meg az Á
gombo! ha B típusú baja van, a B gombot , '.. stb. |vh ez?í. tla még csak egy ötéves gyerek a gvengécske
fantáziáját szeretné megmozgatni, de hogy ery 18 év'es, egyébként egészséges, rendes gimruzista örömet
ta|áljon egy ekkora öktrségben ?! Kérdő lekintetemre a válasz: -De oi1'an aranyos !'' Mármint micsoda ? Ez
a 6xE.as felbontásrí kockamajom ? Itt tarnrnk ? Ennyire virfuálisak az érzéseink is ? (Kösz,tnjtik neked.
SámítTgép !)

Elgondolkoaam e találmány továbbfeilesaé*n. akadt néhány ötleiem.
1. ötlet:MAGAGoCSI
Il1'en alapon beepíthetnénk eg;'elektronikus gombnyomogató alkalrnatosságot. ami a virtuális állat

virturílis segé|ykialuísira a megfelelő gombol virtuálisan ircnyomja" ezzel megoldja a problérni{t. E kis
kombinációt hívhatnánk ,,nragagocsi''-nak. A kis aran1ost csak a zsebíinkben kell hordanunk, és nyugodt
lehet maradék virtrraliz;álódó lelkiisrneretÍink. Az őrzóprogram éberen őrkÖdik tamagocsink álma felen,
békésen éidegéinek a plasaik dobozkában, mig rneg nem halnak. ElsltÍn rnár csak vtrnriáiis temetésilürrcjl
kell gondoskodni és egy siratóprogÍamct kell lefuvni a Netrő!. @z is rnegérne nehány lÍtagvas gondolatot.)

2. Ötlet: SZUPERGOCSI
Vehetnénk eg;' irgynevezett ,'szup€rgocsi'..t' amit ráköthetünk a sajátunkra, és az _ beepített elektronikus

gondoz.,oprogram.la révén - gondozni fog;a kedr,'encünket, sőt azigazi Szupergocsin több bemenet - egJrfaJtá
virtualis emlő'vagy tápcsatorna _ csüngene. amue rácuppanhatÍuínak barátaink (ha nrég vannak egyáltalál)
kedvencei is. Igy rengeteg időnk maradna egéb ag,., és lélekpusaító virtuális baromsig ííze#re.

3. Ötlet:LlNIGoCSt
Ha már úglsem kell kitalalnunk, hogy mi baja, akkor vehetnénk egy ,,unigocsí''+. Ennek bármil-ven baja

is van' egféleképpen jelez: '.Press ttte button !'', és ekkor ne is kérdezziink s€rffnit, nyomjuk meg aZ
egyetlen nary problémamegoldó gombot a kis szrrkenqlrín és máns kész. Minek vesződni tuárom.négy
gombba|' ha az univerzális Nary Megoldógomb mrndent megold ! Gondolkodnu.''k meg még anwira sc
kelljen' hogy a kis képernrrJn üllogó beníjclet bea'lonosítsuk a gombokon levő betií.leilel'

4. <itlet: SEMMIGOCSI
Ez az l. és a 2 Ötl€t továbbfejlesaése lenne affa az esetre, ha már a hőn ríhitott nyugatiamerikai

,.kultura'' ann.rira elterjed' hogy végképp megsziíniink gondolkodni' ére:ari, a fantáziánk sikeresen kiirtodotl
és már csakts és klzÁrő|ag virruális zenéket (ez, rnár lényegében fennáli)' műhangokat. sámítógép altal
gyártott filrneket. ''lehír'ható'' műanyag éteieket falunk (enől késT:bb)' és lebutított ag;unk miir csakis a1Ól
krnurnkált reklámok alap.;án dtnti el. hogy melyik \,.lftrnlitást melyik után onLsuk kiiiiresedett agyunkba Na.
ekkor jól fog jönni. hogy egyszenien berelhetiink egy'Rent-a-Tam'' cégnél eg5"ürtuális (akár kulcstartó
forrruíban sem létező) kedr'encet. tsefiz-ettink egy öss?eget (bocsánat, majd eifelejtettem, ea is inkább
áfutaljuk, nehogy egy élő (?!) embenel kéne valodi szavakat r,áltani)' és e pillanatban a virtu{Llis kedvenc is
már csak ürtuálisan (ez az' igan. mi ?) létezrre és nyornogatná sa1át virtuális gombocskáját virnrális
problémái esetén ery ilyen tamagocsi * lerakatban. A befizetett Összeggel arányos ideig éreznénk" hogy
,,gondoskodtunli'' valakiről, (Ismnyat. )

Vegiil : HLn/Í,ANoGocSI
Lehet' hogy megoldjak jtlvtÍnk böles alakítói' hogy szÍiletésiinkkor rendeletileg beépíttetik mtndenkrbe

egl ilyen Gomb, és ettől fogva bármi bajunk vart. csak megnyomjuk aá, és minden rendbcn lesz. Ag1unkba
is talán kapunk egy kis chipet' halántékunkra meg eg} inputot, csakhogy hatékonyabban tudjak a nag}
szímítógépes cégek ontani belénk csillogovil|ogó látszatvilágukat. Persze elhitewe velünk hcrg1r eá csakis a
mi érdehinkben teszik (Ez már ma is valahogt íg míÍkiidik') Afféle ,'humanogocsi''.ként iireskedhetünk
tovább. Lehet' hogy sreretkezni is már szímítógépel&el {ogunt ? Na ez azavl|ág, amiben nem szeretnék
élni. Persze ebben az általatok annyira vágvott r.ilágban ELET-ről nern is igen beszélhetiink' hiszen
mindenki miár ery nary virtuílis ülág része lesz. Csak fudnárn, hogy miért haj$a mind több és több ember
tinkgnt a fejét a Nagy Ag;rpusztítás szolgiilatÁfu,'!

Ury érzem. ezaza pillanat amikor be kell fejezrem e cikket. Még mielőtt olyant írnék' hogy
mogbínnám. Sajnos még vannak indulatairrL érzelmeirn. lrhet' hogy tul kweset Interneteaem még.

Eg veletek. barátaim ! (Nem tudorn" ez a szo jelent.e még valamit vatakinek.)

(Folyt. köv )
Zenit S. Paul



Ked.ves naPlon
Sophie Troának hÍvnak. Egy Franciaországbeli
kis Ía|uban é|ek férjemme| együtt. 1ln, mity uuta
vagyok. Látszik' hogy mfu sohatsem vezettem
nap|ót. PedQ ez az egyedÜ|i rnTd arra, hogy az
utókor megtudja majd' hogy egy magamfajta kofa
rqyan is élt,)
Sophie Troának hÍvnak. Egy kis fa|uban é|ek
egytitt a férjemmel' saÍit é|e|miszereket áru|unk
a piacon. Nagyon nehéz megélniebben a szak-
mában, főleg ha falun é| az ernber.
1789€t írunk. Hosszas gondo|kodás és töpren'
gés után elhatároáuk' ttogy Íelkó|tözünk a
városba. A NAGY VAROSBA: Párizsba.
Nagy rernényekke| vágunk bele a kö|tözködésbe,
remé|em' hogy semmi nem fog megakadályozni
az á|mom megva|ósításaban.

1789. május 5.
Szerencsésen megérkeát.ink Párizsba. Bár volt
egy-két kisebb incidens. de azt hiszem, hogy
ennyi belefért. Már itt vagyunk egy pár honapja.
Szó se rT|a, sokka|Jobb itt' mint vidéken.
Csak egy baj van, hogy Franciaország most ha-
ta|mas vá|tozásokon rrpgy kereszttil.
Épp a mai |apban o|vastam, hogy Versai|les-ban
a király megnyitotta a rendi gyű|ést. A harmadik
rend együttes ülést és fejenkéntiszavazást köve-
te|t' A kívánságukat e|utasították.
A papság és a nemesség tagjaival együtt Fran-
ciaország nemzetgyűlésének kiá|totta ki magát.
S a párizsi nép Íegweres tömegmozga|mává
szélesedett a harmadik rend vezette politikai
engedetlenségi mozgalom.
Szövetségre |éptünk a harrnadik rendde|' Sajnos
a 8Gas évek rossz termései teljesen e|keserí.
tenek engem és a lakosságot egyaránt. Szörnyű
látrpm, hogy a polgárság egy része éhség|áza-
dásokba bocsátkozik'

1789. jÚl ius 14.
Délelőtt épp a piacon árultam, mikor megha|-
lottam a Párizs.szerte zúgó harangokat. Tud-
tam, hogy valami nincs rendben. Szégye||em be.
vallani, de nem nagyon értem' hogy mi is fo|yik itt
igazáMl. A külvárosok népe a Bastille ellen
vonult' A nyo|ctornyú erŐd négyórás harc után
esett e|. (Eá már rneEártettem.) Kitört a forra-
da|om' A nemzetgyűlés l'tozzákezdett az a|kot-
mány kido|gozásához.
A forrada|om jelei a mi szerény életünkben is
rrregje|entek. A férjem sokka| ingerültebb, már
n€m a régl. Én meg aggódom a bolt miatt,
mive|hogy új helyet kell keresrem, rrert a régit
már beszüntették.
Szerencsére polgári vezetésse| községrtanácsok
a|akultak, melyek saját véde|müke fegyveres
nemzetőrséget szerveáek. Nemzetőrségünk
pararrcsnoka: La Fayette márki.

Közben a forrada]om átterjed a fa|vakra. Min-
denki nagyon fél. Ez a félelem hozzájáru| ahhoz'
hogy a nemesség és a papság önként lernond a
|egfontosabb feudális kivá|tságokról.

1789' augusáus 4.
Nagy meglepetésemre kihirdefték az Emberi és
Polgári Jogok Nyi|atkozatát. A dokumentumot ol-
vasgatva rregragadt benrrem néhány morrdat.
Ha megengeded' nap|ó, akkor eá igyekszem
lejegyezni:
A francÍa katolikus egyház birtokait rcmzeti tula}
donb veszik, és áruba basátják. (Ez megerősiti
a fö|dvásár|ásra képes vál|alkozói-parasái réte.
Eet.)
Megszüntetik a cé|pket, fölszámolták a belső
vámokat,
Bevezették az egységes méterrendszert is. Tel-
jesen új rnértékegységeket fogunk haszná|ni.
Szerintem ez egyszerűen fantasáikus. Bár egy
kicsit tartok a haszná|atától. de maid biáos be.
Iejövök.

1790. november
Sajná|om, hogy i|yen hosszú időn keresáÜl nem
írtam. Fantasztikus do|gok történtek ve|em,
ugyanis júliusban megszü|etett az kisfiam, mikor
már te|jesen |emondtam a kisgyerekről. |gaz,
hogy nem a |egjobb időben szü|etett meg a
kicsike. Te|iesen bearanyozza az é|etemet, s
azóta a férjem is sokkal jobban odafigye| rám.
A másik ji hír' hogy a rokonság is felkö|tözött
Párizsba, mivelhogy nem tudtak megélni a falu.
ban. (Persze ez az utóbbi' nem a jó hlrekhez
tartozik.)

,/5j*4 e't
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1791-es év
Az 1791-es a|kotmány a felvi|ágosodás szel.
|emében fogant. A térry|eges hata|mat a vá|asz-
tott képvise|őkből á|lT törvényhozás kezébe
tették le. A vá|asáójogot es megválasáhatT-
ságot meghatározott értékű adó fizetéséhez kö-
tőtték. A kato|ikus egyházat az ál|am tartozé-
kának tekintették, a papokat az állam fizette"
Kisfiam |assan egy éves losz. Szerencsére
egészségnek örvend. Mfu mindlg nagyon szű-
kösen kel|, hogy éljiink.

1791. jÚnius 20.
Mesélte a szomszédasszorry, trcgy XV|. Lajos és
csa|ádja szökést k|sére|t meg' S á||ÍtÓ|ag a
kirá|yság intézményének a tekirrtélye teljesen
megrendült.

1791 . jú|ius 17.
Most már te|jesen királyságellenes hanguiat van
(itt Párizsban). Éz az egész a Mars mezei
tÜntetésse| végződött. A [-a Fayette vezette
nemzetőrség belelőtt a király lemondását és a
köáársaság kikiáltását követelő ötvenezres
tömegbe.

1791. október
Ebben a hónapban ü|t össze 745 Íős nem-
zetgyű|és, s új képviselőkke| kezdte meg a murts
káját' Az új nemzetgyű|ésben számottevő vo|t a
köáársaságot igenlők tábora, a középréteget
képvise|ő girondisták. Ná|uk radiká|isabb e|veket
képviselnek a jakobinusok. Nagyon kevesen van-
nak kb. 13& an (a girondistákkalegyritt!!!!)
Ezek a '.pártok.' egy.egy hason|ó felfogásÚ na-
gyobb csoportot jelentenek. Sajnos minde-
gyikünknek e| ke|l fogadnia a tényeket, mivel le-
het' hogy az a|kotmányos monarchia és a rÉp
tcimegek szövetsége vfuet ér"t, de a forradalmon
be|üli harcot sernmi sem akadályozza meg.
Sajnos még mindig a be|po|itika leEfontosabb
tényezője a háborÚ vagy a béke'

Az imént tudtam meg, hogy a nemzetgyűlés a
háborÚ me||ett d<intött. Ahogy a szomszéd-
asszony fogalmazna :,.Exportá|já k a forradalmat.''
Humoros.

1792 nyara
Ahogy múlnak a hónapok, úgy egyre hisz^
térikusabb hangulat vá|ik Párizsban.
Férjem nagyon beteg |ett. Már |áttam raÍa, hogy
sápadt' de nern gondoltam semmi rossaa. Ki-
derü|t' hogy va|ami fertőzés támadta meg. Most
fekiidnie ke|l, de tudom, hogy né|küle nem tudom
csiná|ni a kereskedelmet, így nem tudom, hogy
milesz ve|ünk.

1792' augusáus 10.
A jós|atom bevált. Sans+ulotte felke|és tört ki
Párizsban. A felke|ők átvették a hatalmat a
községtanácsban, és megostromolták a kirá|yi
pa|otát. XV|. Lajos a nemzetgyűlésbe rnerekült.

A királyt felfiiggesáették, és a Temp|e épületbe
zárták.
Azostromá||apot állandósu|.

1792. szeptember 2.
Kitört a pánik' A bcirtönökben tartott embereket
lemlszáro|ták.

1792. szeptember 20.
Va|myná| a tarpia csapatok megállították a po-
rosz hadsereget.
tsszeült az Új, á]talános válasáTlog alapján
megvá|asáott törvény hozó testület. Egy ha ngúlag
kikiáltották a ktiáársaságot.
Az az igazság, hogy rrem tudom, miként véle-
kedpk ezekő| a dolgokról' Még furcsa ez az Új
á||apot' de aá hiszem, hogy meg ke||szoknom.
A fér1em már teliesen rendbe jött. Az üz|et me.
gyeget' de valósz|nű' hogy egy másik üz|etágba
vágunk be|e. Kisfiam már majdnem két éves. Jó
egészségnek örvend, szerencsére. Már beszéi is
egy icipicÍt. A jáÉssal meg bajok vannak. Na.
gyon aranyos.
Törvényt' hoáak a po|gári anyakönyvezésrő|, és
engedélyeáék a válást' Az eljárás szerintem tgen
egyszenÍ' és nem kerül sokba'
lnnentő| a házasságkötés magánjogi szerzcídés
lesz. A szentesitésre a helyi törvényhatóság
képviselői előtt kerü| sor. Az egyházi szertartás
már nem kcite|ező.
Hogy honnan tudom ilyen jÓl a dolgokat? Egy
e|őadást ha||gattam végig, mivel a férjem és én
törvényesen szeretnénk házasságot kötni.

1792. december
Megnyitottunk a kocsmánkat. Nem egy nagy
he|y, de lega|ább nincs sok gondunk ve|e. A
forgalmunk e|ég jó' nincs okom a panasz-
kodásra.

1 793. január 21.
XVi.Lajos bírTság elé állÍtását a jakobinusok
szorgalmaáák. Állítólag Gironde e|isrnerte a ki-
rá|y bűnösségét, Mr nem akarta a halálát okozni.
XVl' Lajost fejenkénti szavazással 361-360
arányban |nlálra itélik és kivégzik. Nagyon
|esújtott a halá|híre' Amint |áttam, nem csak én
vélekedek így a ha|áláró|. Látszik, hogy vannak
még o|yan emberek, akik éreznek va|amit'

1793. február 24'
A konvent megpróMlja tartósan rendezni a
prob|émákat. Kirnondja' |pgy cjsszesen 300 0o0
Újoncra van szijkség, és eá megfelelő arányban
lebontva, az €yes megyéke rótta ki. Egyes|tik a
régi hadsereget és az önkéntesek a|akulatait.

1793. június 2.
A hata|om a jakubinusok kezében van. Drasz-
tikus intézkedésekke| koncentrálták az erőket. Az
em(;ránsok kiárus|tott birtokait kisebb parce|-
|ákban és rész|etfizetésse| is meg lehetett vásá-
rolni.



IInxolaü Mrrxafi ,roarrtt
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Úgy |átom, hogy döntően a városi sanc-culotte-
ok voltak a diKatúra támogatói és közvetlen ha.
szonélvezői. Tömegerőt képviseltek, könnyen
befo|yáso|hatóak és !.nozgósíthatiak vo|tak. Sze-
rintem abban biáak, hogy majd az á||am tartja e|
őket.
A jakobinus kormány eddig még soha nem |átott
mértékben soroz.
A jakobinus szervezet kötelező és ingyenes ok-
tatást állapit Íneg a fiúkná| *12, a lányokná| sl1
éves kor között' Az oKatás javaso|t nyelve a
farrcia. Ennek nagyon örü|ök' mivel az én gyer.
mekkoromban nem vo|t lehetőségem a tanu|ásra.
Legalább az én kicsifiam lopja meg aá, amit én
nem kaphattam rneg.
Kasam a nénikémtől |evelet. (Tudni ke|| ró|a,
hogy fa|un él.) Aá lrja' hogy ott vidéken nem
annyina azonosu| a gazdaság tÚ|hafiott közpon-
tosításával"
"...Sajnos ice is eléft az élelmbzer-rekvirálás és
a katonai kényszersorozás, ami percze itt nem
népszerű. Az utcénkban bkr féríi (Piene), a ko-
csis ellenszegü|t vatami6le kérésnek, s azon
nyomfun elrettentő negtotláshn voft része.
Úgy|pgy figyelmeztetlek, ltogy tartsatok b
miúent, amit kilvetelnek. Mcndd nleg minden
99yes ismerősodnek! Ezt ne feledd!..."
Ugy tettern mindent, ahogy rÉnikém kérte. Ez
rrÉg mirdig nem volt nekik e|ég' Felá|||tottak
kÜkin|eges b|rlságokat. ltt fel|ebbezni nem le-
hetett' védő nem volt, az itáetet róvffi időn belü|
vfurehajtofták. Nemrég o|vastam adatokat a
halottak számáró|. iszorryatosan elrettentő volt.
Tudomásom szerint létezik korwent' Sót kiadnak
egy újabb a|kotmányt. Az 179}as a|kotmány az
á|talános és köaetlen vá|asáTlog a|apján á|l.
KirnordJa a munkáltoz, közsegélyhez, művel6
déshez va|ó }ogot. De a va|óságban a kon-
ventnek semrni hatalma sirrcs.
A jakobinusok működésének a
horwédelem. E|sőként alka|mazzák

nevezett totális háborut. Ennek |ényege - férjem
mesélte az e|mÚlt napban - az á|ta|ános
hadköte|ezettség, az á|ta|ános mozgósÍtás, a
jegyrendszer, Az Új hadsereg szóbeszéd szerint
legyőzhetetlen. Eá folyamatosan bizony|tják.
Szerencsére a kis kocsmánkat teljesen békén
hagyják. A forga|om már va|amivel növekedett.
Úgy ézem, hogy az emberek, az italba fojtják a
Mnatukat, gondjukat. Ami persze jó is, meg nem
is.
A csa|ád most már egyre többet van együtt, ami
szerintem jit tesz mindenkinek. Úgy érzem, hogy
ta|án most kezdÜnk igazán egyenesbe jönni.
Felfrissitik a tisáikart, tábornokká neveznek ki
tcibb a|acsony származású, tehetséges fiatal tisz.
tet, s lgy |egalább mindenkinek meg van a
|ehetősége a bizony|tásra.

1794
A forradalom |egjelentősebb Újitása az oszlopban
történő roham.A 12-24 tős mélységíi oszlopokbó|
tömeges rohamuk könnyiiszerrel át tudja törniaz
el|enség vona|ait. Egyszerűen káprázatos, hogy
rnikre jönnek rá az emberek, Én, én nem is tudok
ehhez mit hozzátenni.
Nyárra a francia hadsereg minden fronton el.
lenséges területre |épett' A terror a be|po|itikában
is eredményes. A |ázadő megyéket térdre
kényszerítik. Ugy beszélik' hogy nem tudják'
hogy hogyan tovább'
Az biáos, hogy a jakobinus tábor soha nem vo|t
egységes. A rabságban tartott konvent fellázad.

1794. jú|ius 27'
Vád a|á helyezik Robespbrre.t, (ő vezette a
robespierre-i centrumot. A személyes leszámo-
|ást sem nélkülöző akciTban maga a jako-
binizmus is véglegesen megrendült") a köz-
ségtanácsba rnenekül. E|fogják őt és társait.
pe. Újságban o|vastarn, hogy a koáársa-
ságunknak vannak ünnepei.
Az időszámÍtás a Írancia köáársaság kikiá|-
tásáva| kezdődik. F'z |. év 1792' szeptember 22-
ve| indu]' A naptár 12 hÓnapra osztja az évet.
Minden hÓnap egysfuesen 30 napbó| áll.
Köáársaságunk négy fő Ünnepe:
- július 14.(a Basti||e bevétele)
. augusáus 10' (a királyság bukása )
. január 21' (XVl.Lajos kivégzése)
. május 31. (a Gironde el|eni párizsi fe|ke|és
napja)

Aá hiszem, hogy nem vagyok va|amijó naplÓtrÓ,
így arra az e|határozásra jutottam, hogy abba-
hagyom' Vfuü| is a cé|omnak kitűzött dolgokat
mird elértem.
Van egy szép családom' egy kis kocsmám s egy
forrada]omrll szóló nap|óm'

kulcsa a
& úgy.

Jobbu|ást, Barbi! a szerk

Koritz Barbara - KAndi



Tamás orsolya:
Ha kialudt a tűz

Mozdulatlanul t'ekszem,
hagyom, hogy a testem elernyedjen_
Nincs aki most meglessen,
Lebegi te is mellettem.
Miért keressem azt,
Ami már elrnúlt?
Könnyenn a jövőbe hullt,
De testern nem aludt,
Lángragyúlt, s mikor
Kezem a pohár után nyúlt,
Tudtam hogy a tűz irántad
Már rég kihunyt.

Csak az alkohol mámorában
Tudtarn érezni, s számomra
Már nem volt könnyű létezni.
Mikor az ajtón belépett,
Nem tudtam a szemébe nézni,
De megkérdeztem tőle,
Kér-e valamit enni. biár már
Akkor tudtam, hogy a zakóját se fogia
levenni.
Mégis u áw felé tekintett,
Nem szólt semmit, csak legyintett,
A cigaretta utián
Egy halkat köhintett, aztÁn
Megfordult, és az ágyra ülve
A szemével intett.

Jenei Gabesz versei

Az őrült akezét a magasba nyújtja.
Szorongó nyögésnél többre már nem

futja
hangiából... Hajnalban sikolya

ébredt,
Mikor a hajnal a szívébe tévedt.

***

Siratni kell a múltat,
ha épp halott a jelen.

Emlékezni, de csak hogy
ajövő jobb legyen.

Ne hozd fel a múltat.
a múltat mint vádat.
Múlttal és jövővel

ne öld meg a mádat.

Cepreír A;rexcarr.qponH,{
E c E H l Í H

í1895-1925)

Tanár Úr, kérem!
. folyt;rtás.

3' Vita egy árajánlart ktnil a piacorr. Az
elacb megkapja a magáét, cle ke.vesli.
Ké.*jbb vls.s;zaíizeti háromszor is.

4. 88 unalmas nap a tengeíeÍr, mire a
hal kiíog egy halászt, Mr elég sat.nya
nrar szegény.Ezért neki adJa a csorrtját
Egy életre valo tarrr-rlság: a halat el lehet
ptrsztitani, rnegenni nem.

folyt. köv.
Csutak

BuccapHox f prrropseeuv
B E . J I I { H c K } t ü

( 1811 - 1848 )

- lib.,' I
i'/,),,
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(1E 1 2- 1870) Pószfori ie|encf
Egy lány érzései

Szeretem őt, de nem tehetem meg! Menien már in.
nen, hagyjon itt en4;em! A múItkor, tudom, hogy amit
nondtam, hiba volt' Nen szabadott volna ezzel ál-
tatnom őt' Apám nem fogia en5;edni, hogy hozzá-
menjek. Nem olyan családbóI wIó. Igen, a rnúItkor,
amikor a kenben sétáItunk és ránk taláIt, tudom, ho-
gTan ZaÍarta e!" Elkergette, ,,NekÍ nem szabad itt len-
nie!', - tnondta, Most négis itt van! Miért nen tudja
megérteni, hog7, kózottunk nem Jehet senni. Csak
kínoz' Tudja ő is, hogy szeretem, tudja, hog\, mindent
megtennék a világon érte, de az apánlntal hogvan
száIljak szembe? h,en szabad ezt így toyább folstatni.
I'e51'ek nár egY kicsit crősebb! Dontsek végre, vag;.,1, őt
lála.sztom, vagr meghallok ap,ám,akarata előtr és örijk-
re elktj]dőm az éIetembőI. OROKRE! Dc:hát hogvan,

hiszen szereten..Jaj, nőv,erkém, kérlek. segít;! \,t:ttt tudom, mit csináljak.
Dehát hog1,an is érthetnér] te ezt meg^ Neker] ot|, lan a férjed, aki szíl,bőI szeret és akit te is
szívÍlő] szerersz. Boldog laqy, nirlcs mitőI Íartanod' Apánk l>eleegyezett a házasságodba, hiszen
gazdag, befoly.ásos enbcr Íia, é.s ő rnaga is már jártas a.z eÍIé]e dolgokban, de A]Íbnz, izz én
szereJnem nen dicsekedhet el ninderckkel. ltem, nem olsan gazdag, nem is sze51én'v, de
apánknak eZ nen elég. i\cki nagl főldbirtokos emberre Íá1 a fop'
Nenl, nent fordu]hatok hozzád, neked nindig ninden olsan cpyszerű, olyan kónnyedén negy
minden, te hog7an segíthetnél nekern? Csakhát senkihez nem ftlrdulhatok, nem érti rneq;
senki. Szegény jó anyÍnk nár rneghalt' Apánk új ÍéIeségéhez nem nehetek. Ahhoz a vipe-
níhoz? Isten ments! ]Vem mararlt senkim njta kíval. Eg,vedúI Alfonz! Csakis ő. De aty+ínk nlég
őt is elv,eszi tőlem, neki senlmi senl elég. Rajtunk akar meggazdagoctni. En u8T2r} egy áma
qalast serr] Íizetek neki.,4bban bizttls lehct.
Szauak, szavnk, szalak ezek mind csak szar,ak! ,4rtalnatlan gondolatok! Nen érnek sernmit!
Amikor megláton apámat, c:zek nind eltíínnc:k és helyercúk eftélék lépnek: ,,Igen apám.
Ahogy akaga, apán. I,Íinden úg, Iesz!" fuÍiért nem adott nekem a'z [sten ennél egy kicsivel
tóbb bátorságot? IÍiért nem? IIa szembc nenlék rcIe száIlni?
Vagy meghajlok apán akarata eÍőtt, miszeint hozzá megek a gazdag és nenes gróf Ar-
nolrlhoz' A szomszédunk fiához. tr)megek még ma apámhoz és bejelentent a szándékofi]at'
Ha nincs m;ís kiút. Ezt keII tenneil].
Úhgy uíriunk csak, négsen! Azt hiszenl, neq1an a rnegoldás! Me5nzokon vele! Ez aZ, il]eg
fogtnk szokni! C.sakhát hogyan? A testvérkémet nem vonhatom bele ebl;e, ha ne5;tudná,
hogY nekem segédkezik, hát az-on tyomban kitagar{ná, wgy orokre megkeserítené az é]etét.
ot rtetn szabad beJel,onncm ebbc-,, o boldog eletre szűIetetr,,
,Iudatnonl 

keII e |elvenet +alahogyan tWonzzal Dehát a nőverem.jelcnlétében neÍI] tudonl,
IéIre kéne hívnom, csak hát hog7a.n, hogv neki nen tűrljon Íél senmi'.|ai, de nehéz! Istenenl!
Megan! Ma este megíronl neki a levelet, amiben lefestem előttc: részlete,sen a ten,emel.
I'IoInap' mikor f1jn belopódzik majd kertűnkbe, egy rilatlan pi|Ianatban a zsebébe csúztatom.
Majd ő ug7anÍgy tesz holnapután. Ha ő is szereÍné, akkor negpróbálon tÍgy intézni, hogy egy-
szer a nővérem né]küI is beszéIhessúnk eg7mással, Majd eg1.,éjszaka megszőktink, és wlaho]
eg7 eldugox, kis telepiilésen megházasodunk, Senki nem fog tudni erőI, csak mi ketten,
Es, ha nem sikerúI? Nem' sikerulnie keII! Kel], hogy sikenlljon! Boldogok ]eszűnk, csak mi
ketten, egy kis tanyán éIűnk m$d. ő kinn , -"iő, dolgozik maJd, én meg hol a házban
foglalom eI magam, hol pedig neki segítek majd' Boldogan fogunk éIni! Vagyon, ÍöIdbirtok
néIkűI is! Igen ennek tgy keII lennie.

Szal]er Móni



Két jó (nő)
Ha ez íry negy tovább, elvész a kenyeren' No, azért nen ilyen szomorri a belyzet, való.
jában öililök, ha jót írbatpk.
Pemze, kell e}rhez valami, ami uem a véletleu míve: néhány név, a.ni nem ,,csak úgy'',
divatból lett klasszikus: Molnár Ferencríl és Verdiról beszélek, az Üvegcipóről és a Travi.
átáről, Ürye nindenki ballotta nár ezeket a cíneket, az i"s, aki nen látta eryík előadást
sem, aki nem ismeri eryik sztnrit sem' az is, aki nen színházba és operába jaró enber'
(Ez utóbbi rán is vonat.kozik.)

Molnár Ferencről nindenkinek a Pál uhai firrik jut eszébe, pedig érdenes tuilni, hory
bibátlan drá,naíró is. Á nagrar polgíri szbház tal,án legnaryobb alkotója, aki olyan tö.
kéietes dranaturgiai érzékkel' virtuóz szókinccsel, fantasztikrs jellenábrázo!íssal, pontos
arányétzékkel, finoro hrrmonal ír, bogl ba valaki ebből elóadást csiMl, és negpróbái va-
lami ,,mondaniva1ót'' beletrszkoini pttls4 airkor csak ebontani tudja azl, am| kész, kerek,
egesz.

Szerencsémre én egy korrekt ,, rendezetlen'' el6dást láttan Ács &íaos ,,rendezéséb ert,, az ai
szÍzliÍzbaa, jó szÍnészekkel, gyönyörÍ díszle.ak között, És ez nem kevés, sőt... Egne ko-
nolyabban tudon értékeini az iiyen tisztsséges nunkákat, abol nindenki végzí a dolgat,
és tudja, bory ba valani eryéui szÍnt próbál beievinní, elszíirktil az előadás, és az e€esz
Iálja karát. PerszE könnyű Acs Jáaosnak, ó eg rcadezd ért a sza\nnáboz, tu(ja ví a doi.
s&, vaa gako1lata és tehetsége, nár bizonyított, és zea a vii,ágot a,karja negváltani .
szerencsére,,' Igr aztiíz raa rá eséIye| (Ellenben azokkal a botcsinálta színészrendezőkkei,
akikből egne tiibb vau, és akibe az elóbbi felsorolás ninden tagnouda!áaak az elienkezfre
igaz: I{ea rendező, dem ér| a szakmahaz' ,efi tudja ni a dolga, zincs grakorlata és te.

betsége, aen bízonyttntt soha, és persze zeg
aka{a váltani a világot . sajnos..' Ígr aat;ía
niacs esétye|1

Áz operáboz azt;áa tenyleg nen értek, tehát
nem ienne tisztességes do1og a tetszik . ilem
tetszikn, kÍvtil nást is Írni. Í)s ez az elő-
adas tetszettl

Hazafelé menet eigondolkodtan: Ázok az eÚ.
berekn akik részt vettek euek az eIő-
adásnak a lét.rejöttében, ninínrrn hrísz évQ
tanultak (a haugszertiköu, énekelni, kawe-
zetni stb.) Szóval neg{olgoztak a tapsért!
Istenem, ha ez a ptőzaí szÍúázakban is Így
lenne, nicsoda elóadásokat látbatnálk!

Axton lIanaonlr.{
q E X O B

(1860- i  904)

{-1P'1
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chtwa
2.  Werkzeug zum Schneiden
6'  f lüss igerNiederschIag
7. Lokomotive
9.  er  hat  e inen Mord begangen
10.  Ende des Wett laufs
11.  Technischer Überwachungs.Vere in
12.  l i s t ig
13 .  Zímmer
14.  n icht  d ie Kael te
15.  n icht  schwach
16. gefrorenes Wasser
18.  Schauspie l
19 .  f | ü s s i ge  Spe i se
2A. laut gesprochenes Wort
21.  Benennung
22.  n icht  oben

senkrecht
L F i lm um e in Verbrechen
3. Verkauf von Waren
4.  e ine Zahl
5. Personalkraftwagen
B. Frucht  des Olbaums
11,  er  s tammt aus der TÜrke i
12.  d ie warme Jahresze i t
15 .  Land
17.  Himme|skórper
18.  nachher,  danach

Vors icht:  B = ss
á= ae
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niin a.GYvEf,Ó II.

E|őző cikkünkbcn a nííi agyvelíí embrionáIis tis csc-

cscm(íkclrabeli fcjl iídósét kövcthettűk nyclmtln' M i törti '-

nik czután?
i\ iurcsa recepttlrlrk (ld. cJőz(í cikktirlk) az ó|et cisíj nti_

hánr'óvc után c|tűnne'k es kialaktrlnak az órtlttebb ,,fclnijt-
tcsebb', receptorok, mc'lyck már egósze'n más|rtlgYan rea.

gálnak az' (íkct crt hatástlkra. Ezck ntár ptlnttlsan nrcg tud.

iák kil önbőztetni a féríj ós női ncmi hcrrmtlntlkat. I' i. a iérfi

hclrmclntlk a ke1t agvÍéltckét cjsszck(itíi idct{r()Stokban végcz-

nck nagv puszt i tást ,  igv k ia lakul  a férf iakra ic l l r :mzt)bb
asszimctrikus agv.

A női cikltrs során az ösztrtlgt]:ntlk tcrmel(iclésc ritmtrsr;l
j á r :  m inc i en  h ónapban  kd : t s ze r  megSZap( ) r t l d i k .  Ha  az

tisztrtlgón me'nnvisóge n(í, akktlr ir nők egil ik ftlntos a6v,,i

magjárrak sejtjei nvrilvánvtlkat nt.rr'cszte.nek, más scitekkel
kapcscllatba lepnck. Fzck pcil ig J hofm()nok torm<'|ődését

scrkentik, .1/a7 cgy tlnt'r(jsittj kcir i irrr l,. itrc' Ez a íaita htlr-

nrt lnr .á lasz a , , r r tí icssr]g, ,  cgv ik b i t l l c lg ia i  mut i r tí l ja .  Az

iisztrogénck tlktlzta idcgse|t..rkti r'á|ód.is és nyúlr'árrvSZap().

rtrlat a ciklr.rs ktizcptin, teh.it pctr.'i1rí:s;ktlr a lcgnagytlbb, maId
a ciklus vcgére visszafcjl(ít1ik. A rrői agvban cz selitcstlport

szabá lvt lsan, , rncnstruá l , , .
Egy másik agvtcrűletrc ls hatílssal vannak a ntii htlrmo-

nok: az tlgyik memória k(izpontban. Es kétsegkrr'ül a ciklus
folvamán a nőknck változhatt a sze| lemj tcijesitőkí:pcssógök,
bár az, egyéni eltérélsek je'lcntíísek lehetnek.

Az is női ie' lIcgzctesseg, hog:" agvuk a férfiakrínál p|asz.

t i kusabb ,  i d i í s cbb  ko rban  i s , , a l ka lmazk t l d t rbb , , ,  i d cg -

sejtkapcsrliataik írjra alakulhatnak, ami a it]ríiaknál már 40

i:r' fe|ett ritkább. És valóban úgv tűnik az id(jscblr níjk kti.
zött mintha gvakrabban találkoznánk trlyannal, aki alkal-
mazkodni ttrd a megváItozott kilrnyczethcz ellentótben a
makacs íérfiakkal. Vagv |ehct, hogy mindez pusztán okcls-
kodás és a nők is ugYanolvan viselkcdési mJntázattlkkaI rcn.

dclkeznek, mint a fórfiak és pusztán az cltór(j ktjrnVczet te-

szi különböz(jvé íjket?

GIGA BYTE PARTY
a Budapest SPortcsarnokban
|99a. április 8. ls'oo-ee.oo
a SUL|.N €T program bulija

.  fe l lí:pnelk:  Annimal  Canniba|s.  Babr,  S ist t ' rs ,

B r rn  Bon ,  H ip  Hop  Boyz ,  I r ígv  H t i na | im j r i g r ,

Republ ic ,  UFO, Back I l  B lack stb.
o 15{} Interrretre kapcstl|t számítíl:it ip
e k özr 'c t len műholdas k.rpcst l |at  B i l l  (  'a1cs-cL ' i
. jc len lcsz:  Magvar Bá l int  míir ,c iííc lós l  cs kt iz '

oktatási rninisztcr, Ccsztj Pt:itr:r, a Nc't-tnlrn
o divatsholv
. műSorvr-'ztltő: C siszár Jt:nrí

A rendezvtil1Vrc a bclépós ingvcrre:s, ítnl ;i l.rció'

oők száma ktlrláttlztltt. Ha szír'cstln t:ltnr'rtrit]| .t rt.n
clezvényrcl sürg(ísen kercsd nrcg }riízti AttiIjt a tcr

mészcti smerct tl i izi sában'

r . . I .  
I I -  I . I  I : - : . -  í

I nn[Yn ]Er*Azrras I
l l
l  e Po|iÉSZtcr fcbruári sz'ámában a Jtlhrr l

! Ctlnycrs-szcl kószíte'tt intcrjúba ti lbb hiba is l

t csúsztltt. [,ontclsabban szríll.a ,,r,s,zk.,a le,qfc>n. ||

j tos,lbh,1olg,'lk ie|<,ntt:k meg hi!',ásan. Johnnak l
i  e s a k  E C Y  f e l c s r i g t ' \ ' a n , . t  f c l t ' s t ' t ( ' t  n ( ' l l l  i
!  He l cnn t ' k ,  h ;ncm F |_LFNr r ck  l i í r  i a k  c s  s z i i l t ' .  i
l  t endő  svc rmt ' k i i k  n t ' r ' t ' LE t )N  ALEXANDFt (  :
l  coxrvÉns |t 'sz ( i ,s ncm Li.rn) '  !
l  n sú|yos hibákért e|nózést kért ink és ;t !

I t-oliÉSzter internetes változatában már a ja- I
t l,'ított váltclzatot jclentctjtJk meg. l
L r  r r r  - r r  r r -  - - r  r r -  J
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€tecelecDeK
A kalcium

A napi szükséglet alsó határa fél gramm. Legalább
0,9-1 grámmot kell a táplálékkal naponta felvennünk;
a novókedés, terhesség és szoptatás idején, stresszálla.
potban, betegségekben és lábadozáskor többre van

szirkség. Testtömegiink 1,5,/o-a kalcium. (Egy 70 kg-os
emberben 105 g kalcium van.) Ennek 99o/"-a a csontok-
ban és a fogakban van/ a maradék 1% petlig a sejtek,
szövetek, testnedvek és vér fontos alkatrésze. Az ipa-
rosodott országokban állandó problérna a kalciumhi.
á.ny. A kalciumot legjobban a sajtból és a tejből tudjuk
fuszűrni, cie sainos ezek fogyasztása sem kielégítő'

Kalciumszegény táplálkozás esetén a csontok tiiré-
kenyek (csontritkrrlás), ennek kovctkeztében főlcg iireg.
korban a csonttörés sokkaI gyakoribb, gyermt'kkorbarr
pecig a fogszuvasodás sok"kal nagvobb mértékű. Az
idcgingerlékenység rs fokozódik a kalcium hianvábarr.-TtrTT!IITTEI

Rángóg(;rcsök je'|e'ntkezhetnek vagY csak egves izom.
csoportokban önkénte|en rángások. Túlérzékenvsógi
reaiciók (pl. csalánkiütés) számára is kedvező talaj a
kalciurnszegény szerr.ezet, A szervezet állóképessége
gyengtiLl, a falósejtek működése lassul. A r'éralr'adás
tássú, az érfalak gyengébbek, véráteresztíí képességük
fokozottabb. A kalciumnak az emlékezés biokemiájá-
ban is fontos Szerepe van. A kalcium feloldóclását nagy-
ban segíti a D.vitamin. Sokan tévesen azt gondolják,
hogy a tu]zott kalciumbevitel következtében nő az ór-
elmeszesedés veszélye, pedig ennek pont ellenkczőjc
igaz. Kevés kalcitrm beviteléve| a csontokból ntész t.li-
dódik ki, és az az erckbe kerü|r,e ott lcraktidva trktlzz-ir
az érelmeszesedést.

Az ivóvizen kívű] a tci ós a tejtermékc'k tartaImaz-
nak nagymennyiségű kaIciumot.

A sóskában ós a parajban rejl(í kalciumot a Szervc-
zct nem tudja hasznr.lsítani, r'altiszíníílelg ir bcnnük nilgv
mcnnl is i 'g[r. , 'n i t ' l t ' rr l . ' r  rr t ' r ,r l . i t  rni ,t l t .

a,vÍZ vífuiqnapiw
A trrrmr-iszctismt'rct munkacsr.rport czriton is kri '

szönctet mond mindazoknak. akik kiizrcnríjkixltck
a  YÍZ  v i l ágnap j ának  s z c r vez ó s r :be ln  ó s  l cb r r .

nyo|ítsában.
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HYDB.ÓnEHÓ
Az második fordulóba már kót he|vcs mcgfcités; érkczett. A győztesek:

HORVÁTH BALÁZS, az elsőÁ tanu|rlja és SZIVíESKÓ JAN.oS, az inftlr-
matika rnunkacsoport tagja. (Nye'remén1rüket maguk választlratják ki a
természetben.) Ha te is szír,csen r'álogatnál a nvereménvekbő], tö|tsd ki
hclyesen a totószelvényt éS i998. ápr" i7,15 óráig juttasd el a természet-
be. Ha ezt megteszed, olyan fantasztikus n'ycrcménveket nvcrhetsZ, ame.
lyeket elképzelni is nehéz, csirk az igazi nagyclk tudnák (pl. tórkópek'
könyvck, halak stb.).

l. Melyik a világ másoclik legrnagasabb csúcsa?
1' Kanchcrrdzönga x - Gcldwin Austen 2 - Lhcltsc

2. Melyik növényben van a legtcibb C-vitamin?
1 - narancs x - paprika 2 - csipkebogyó

3. Melyik a vi|ág legmélyebb pontja a szárazfo|dön?
1 . Hollandia x - Turfáni-mólveldés 2. Holt-tenger

4' A földi nehézségi gyorsulás hányszorosát viseli e| a bolha ugrás
kozben?

1  - 3 x  x  - 5 x2 -20x
5. Hogyan nevezik még a Na,Son-ot, amely bizonyos keserű ás-

ványvizekben is előfordul?
1 . glaubersíl x - konyhasó 2 - bernárd sti

Fi  Y lERi iBDItÓ r .
Ní:r,:
Osztá[r,:

I

a

Á
4 .

5

E{
ü]

+-"
N
EE

*f.Ll
rÉ

E)
P"

tr
u
Ü

u
u

2

b I ' - ' I I I I I I I I I ' - Po|iÉszier t998. rnárcius



i.| | Í(
. I I I I I -  - I I I T ]  . . . T I I I  I ' I ' I I  I I I I I I " T I I "

I

iÍRCsEPPEK flrea/ rawta
;r jeti egy nagy barna medve
r Hi*olu]u hegyái kijzt élő havasi cnrbcr valóiában nem más, mint egy kcizönségcs mc:dvc'- r'ól i cg'v kirrar

zorllr. lgus' akí tz óíe figyeli a titokzatos lény rrytlm.rit. I-iu Vu-lin a tibcti ál latr'cide|mi hir,atal vezetőie szcrint lt

szc-rszálak ós a |ábn'lomclk csakis medvét(jl származhatnak.

9ahada madara
ir:mbaytól északke|ctre' egv Sahada ner,ű tt:lcpti iós kijzelében Iefényképeztc'k egy indii l i crdtlj baglytlt A

Blt'-r',tt-bagtllr/ nér,en ism<,rt,2d centis, nagl'sze'rnííés aránytalanul nagY csőríj, |ábú ós karmú baglyot kihaltnak

r.é:'ttik, mcrt i l3 ér'c nem lírtták. élő példánr,.it.

.-,.kutatás magyar ésszel
Hazánk il csatlaktlztltt az Errrópai Űrügr'ntik..tígnt:k. ir tudtlmálrvos egYiittrr.íÍkijdést ktxlrdinálti prog'ramjii_

htlz, a PI(ODEX-hez. I-egell(ísztir az ESA tisti ik(isktrtattl sztlndtiiának, a Rosctti inirk az cllkószítósebtln t'cs:z réSZt

i r i ' i r t lm intézct i l l rk . l  BIvíE nr ikr t lhu!!ámr i  h i r l rd; is tcchnika i  tansze ikc,  a K}rKI Att l r r lencrg ia Kut.r t( i intózetr . t is . ' t

KFKl Részccskr:- i is N{agtizikai Kutatóinttízete.

Fö]d i  p iszok a Mars-darabkán
,\ Dé|i.sark r,jclókt.:n icl|t Mars-rnr:tcirrittln rlem .Sup.1n ;t t,, örijs bolvgó nvom.it Iclhtlhík ft' l. '\z Arizrlnai Eg'',t '

tem es ti Scripps Ócciirrtlgráfiai lntózct k'"ltlrttlr cgr.rrrást(l l függctIenLil jrrtottirk .l ktjr,e.tkt'z(í rncg;iIl itpít.isrit: . l

kczcict)cge:s éÍcine'titalt, szt,nnvc'z(jclcísntlk mintcg,'r t{}szlizaIcika nagY r'alószínűségg'el rrri|rr lr sarkkijr(ln t.rpiri l t rl i

a mc'tctlritd;irabkára.

l"-ogy a Duna
Egr,]ni:mzeltktjzi ,,r'ízJrl lásje:lcntés', szcrint a f)ttnir r'ízlrtlzanra ;lz clmtrlt tizcniit tir 'bt'n 2tl s,z1lzaIt3kkil l csrlkki'nt.

,\ foivri horc1a]cíka ttg\'arrcsak kevcseblr lett, s mt:c-irónek és partjának crózitija ()8vrc nirgv(lbh nrt:rttikÍí: bizrrnl't ls

szakasztlktln ér,cnttl tijbbmétcrnr'i is kimtlsílc]ik a partbtil. A r'ízhtlzam csiikkcntísét ir f)una r.iztinek c{Vr('r:V.l l.J'

ptx1ti fclhasználásírr'a|, i l lctíílcg a lcguttibbr er'tizcdt'kben lét<lsti lt stlk r'íztárt.rztir ' it l magYa r,,^ll ' ik.

Vitrinbe zárt Ótzi
A hat ér,c, aZ OtZi-,A'lp(lk cgvik gleccsc'réberr megle lt 5300 í'r.r'c| ezclőtt elhtrnvt ,,jtigembt'rt,, Bll!zantiba, .l [)t' l.

i irr ' l l i l{ógcszeti \1úzcumba száliíttltták' s miircius 28-iittiI czcntírl cltt bárki mcgcsrldtiIhatja' Az t'ísktlrnak cddiP.

Icgjc,bb á l lapotban kt lnzcrvá l( ldt l t t  rnr ' r rn i i r j l i t  -  a mej i t : t t r . ' ta lá l t  fe jszór .e l  t ls  bt j rsz i i t r . iír 'e l  r lgr , i r t t  -  i l ; ; l r ' i l cst l r jÚg

k|írlá|i i lrak rnegfc.lcl(í 98 sziizaI(:ktrs piír.ltarialmri kamráblln .i l lítlák ki.

Foszfát (Po4:] )

A ftlszftlr naÍjV()n reakciókópcs clIcln, czrírt
nem íilrdul elő elc'mi álIapotbran a k(irnyezctbt'n,
c sa k ktr l tinböző r' elg Y ül r:tek f tlrm.jr|á b.ln. 

.rc 
r nl t'-

Sletes' szt'nnvezctlen hegvi és talajl ' izekbcn ;r
foszfát főként, mint a te'rm<isztcs r,'ízben tl lt lhatti
foszfát tarta lnrú .1svánvt lk (apat i t '  f t rszf t l r i t i  r l i -
dt l t t  a lkott1rcszekónt ta lá|haki  mc'g.  Az i l r 'e ' I l  t ' . .
zek ir.lsz f á tkclncctrtráci tij ar, által ába n n<.'m lrir h cl -

ja mcg a 0,1 mg/l tirtékc't, és chben a tnennvjst.{'
ben az ivóvízben is e|őforclulhat.

A kti i cinb öz(j típtrsú f osz f on'eg Vti lctcknck a z
ipari ter'ékenység során a kiirnvczetbc r'al(r ju-

tása ielentősen befolyásolja a foszfor koncentrá-
cióiát a talai-, fclszíni és lvóvízben. A háztartás.
ban és iparban használt fclszfortartainrú ternró-
kek hataimas mennyisége kijvetkcztében az utób-

ll i ('r ' 't iztlcl ekbcn ktlmtll v ítlszf i i tszcrr nvelzLis rirk tir. l t lt i .t

kiirnvezctrc.'\ fci ha szni-i I t ítlsz f ii tnl etl n l.i stign..'k k l'. f cl c

a taiolájókrrk ttlrmí'szetcs alktlttireiszt.. ' '\ nlaradtik ri 'si '
rnoitiporokb6,tl, 6ll5lrgattiszerckbtil i(irr. F,nnck .t firsz-
ftlrtrak kL-.. 609l'-a .l helr' i Szt'rrnVr'ízte'lepckrő| i l S7ennV
r.ízkczel(í tclepckrc' kcrii l, :r lrrll o| e1 hzltat]ii l-r ftlrmába r'

k ir.álasztják eís Icszűri k.
,\ túlztlttan magaS forzii ittart.lImÚ trág1.;ik h.rszn..l.

latátt,l i magas foszfi itktlnct'ntráci(lk ali lktrl lr lrtnak ki ;r

talajban. r\z e'stí tlzt átmtls>a *r mt'z(ígazdastigilag, míí
r'tl|t teri i lc.tr(íl a taia1- rIletve ielszÍni r,izckbel' '\ l.t lsziát-
mentes mosószerek kifcjleszttise csökkelntette a házttrr-
tási szcnnyr'izck, és így a k(lrnvczet ítrszfáttcrhcl(:strt'
A nitráthoz hastlnltian a foszfát is t:utroiizácitit okoz-
hat és ezzel elősegíti ir tat'ak pusztuli isát.

fttlyt. k(iv:

. I I I - I I I I I I '  I I I

Főző Att1|a

cpoliÉszter |998. rnárcius
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utazás), mely öngyilktlsssagi |asérlethez is r'ezethet.

aItaúls a oRoGor vírágában! ({.) ' Az LSD szedóse'trtán hetekkel, hónapokkal is
r' isszatérhetnek a szerre jellernző élmények (flash-

Hamarosan befejezőclik utazgatásunk a drogok vi|á- back). Tartós Íogyasztása megváltoztatja a szemé|yi-

gában, de még 
"gy-'tot 

szerrő| nem beszéltünk. séget, -küliinböző típusíl elmebetegségekrc jellemző

No, akkor lássuk a medve helyett az LSDt ( lizergsav- tünctek, állapotok alaktrlhatnak ki.

clietilamid ) !

Az első próbálkozások alkalmával egy anyarozs nc-

vezetű növény-parazita gornba egyik alkaloidjának mo-

dclsításával állították elő. Jelenleg szintetikus úton gyárt-
ják zughelveken.

Nagyon hatékony sze1 ezért kis adagokban sztlkt,ík

{orgalmazni. Árusítása főleg bélyeg ftlrmá jábarr z.aj|ik,

melynek hátuljárói nyalják |e az' LSf}t, hiszen ígv ,,biz-
tonságt.rs,, adagoiást jelent, an^lennviben ncm nyalnak le

cgvmás r.rtán tijbb bélyeget'
Az LSD-hatás szájiln át szedvc kb. l".ártlmnegved <ira

alatt váIik telic'sértókűvé, a sze:rvezetből kb. nvtl|c-tizen-

kct t'rra utan tisztul ki
Er ős cll h.a ] l u c i nrtg én s zc r' A sze r ha szná lti1 a kü l ilnbó z(j

optikai jelenségct észIeI (r'íziÓk).
A látvánvclk, színe'k, hangtlk, ízek összekcr'crednck.

Az egvtin úgy érzl, htrgy i-lnrnaga értókr:scbbé, ,,csodali.r-
tosabbá,, r,álna. Mintha minden r' i lágcrsabb, érthct(jbb'
t isztább Ienne, e lura lkodik raj ta az, ,én vagvtrk az uni-
Ve.rzum ura', órzós'

Az eufóriás . deprcssziós állapotok gvorst]n ktjvetik
egymást' Bcszűkúl a realitás érzése, a szemólyiség rrúnt-
ha kilépne önmagából. A személy gyakran érzi, hog,v a
fizika törvényei rá nem lcnnének érvényesck. Ezt a má-
mort,,tripnck,,,,,repuJésnek,,,,,utazásnak., ntlr.czik.

Az LSD erősen befoiyásolja a pszicheís ti l i-yilmatokat,
hatásai kiszámíthatatlantlk. Veszélye abban rclIik, hogy
tudathasadásos állaptlttlt idí:z clő' rnc'g1cienik a mindt:n-
hatóság érzésc.

Í1aszná|őja nem ura saiát szcmé|yiségénck í's gvak.
ran követkcznek be halálos kimenetclű balr:se'tek, hiszen
a mámor pil ianatában visszafordíthatatlan hclyzetekbe
kcrulhct.

BEKAPLAK
L áng Andr.:. l  rec-e1.l l je. i

Nagymama zö idséges csirkéje

Í]llzzáyalek 2 na gvobb kicstl n ttlzt ltt c si rkc.

meil, 4() dk'g ler'cszti lcist.íg (sárgarépa, ir.:hórrcpa,
karalábé, zcllt:r), 1 kiizcpcs fej hagvma' zell|crszar
z,(l lci ióvcl, egY naHy cstlktlr ptltrezselVcm, cgv csi-
pct (írö lt tárkonr', 1 di fí' lóc.|es fchór btlr' só, b.l lrs,

o la i .
.EJkípzltel. A csirkcda rabtlkat melgmclssitk, szá-

razra tciri i l iük, stizzuk, btlrstlzzuk, kt:r'ós felhcr'í-
tr:tt o|aitln hjrtclcn cl(ísütjúk és fóIretosszük.

A pecscnvelóbcn m<lgftlnnvasztiuk a íintlmra
r'ágtltt hagvmát, rádobjt* a megtisztított, fclkari-
kázott, i||' vókonyra szelete|t zi iJdsóget és kissí'
megpirít|uk. Á zöldségágYra visszatesszük a t:>ir.
kehúst, mcghintii ik tárkilnnYa|, lrtlzzáadjuk a cstl.
korba kiit ött zcilt lrz(jlclct és petrr:zsejvmet - czt
rnajd a r.égón t:ltái 't l lítjtrk ., al;i öntiük a l-rtlrt, ós

szelíd tíizi in, ftld(j alatt puhára i lárcl|jtrk, lrem tú]
riir, id i<irc sii i j i ik.

Vaias, pt:trr.:zsclyrnes pároJt rizs i l l ik ht:rl 'r 'á'
Annvi pecscrrvclónek kell tnaradni.r' htlgr, bíír'cl-l
rnegöntözht'ssiik r'c.|c a külön tál{.l lt rizSt.

Ebben el számban ktjzrenrűkiidijtt:
Csombók Viki (Gremv) (MáS)
Láng Andrea, LANDI rovata (taneríí)

Szerkesztőség:
Közg,azd asás i Poli tec hnikum
1096 Budapest, Vendel u. 3.

E-mail : polieszter@mail.poli.hu

Szerkesztő:
Főző Attila Lász|ő

A főmunka társa:
Barta céza

(szét)Tórdelés:
Attila

Web: http: / /www.poli,hu
Fe|elős kiad(l: Horn Gábor

A szerkesztősóg |agia bárki |ehet, GYERE ludósí|ónak, hirdetésszervezőnek, kérdezótiztosnak.
glra{ikusnak. karika{uri slának. szagé?lőnek (vagg arnihez kedved van} !

d  r r r - r - r r E r - - r r r po|iEszter 1998. rnárcius



Aranulg$p€gelg l
A vers ciméve] kezdi a verset.
Már a cím is sejtet valami mondanivalót.
Ez a kezdet az életében megvalÓsu|t eseményt
vet imeg.
A miÍ Mrki kezében könnyen érte|mezhető.
A regény |ehangoló 1e||egű.
A vers hangulata nagyon lehango|ó, az olva-
sónak az első tíz sorban az az ézése lehet'
hogy valami nneg fog halni.
A vers nem Íolyamatos.
Látszik, hogy boldog és nagyon önil neki, mert a
két versszak tele van magas magánhangzókkal.
...majd újra Ío|ytatódik a mű, kicsit továbbha-
Iadván.
A háttérben megtalálható a magányság.
Bár a kezdetbeli egyszerűség szépen |assan
felszívódik, mégsem hiányzik, mert a mű ugyan-
olyan alapos marad.
Nem következnek be nagy drasáikus jellem-
vá|tozások.
Rómában a Íő eszmény az éte| é|vezése.
A bor már Horatiusná| is a kö|tészet éltető nedű-
jét je|entette' amikjlszintén fogyás vo|t.
Vajon Vio|a kénytelen |erántani magáró| a leplet?
o|yan szépen írta |e a ,,lyányt'', hogy szinte ma-
gunk előtt |ebeg'
Az iüú Ham|et nem tudja Íe|emésáeniapja ha-
|álát.
Tímea jellemvonása a megingathatat|an hőség.
Kia|udt a magyar költészet.
Vörösmarty te|jes pesszimista hangu|attal sai.
náltatja magát.
Az iro é|etkora szempontjábó| nem vo|t öreg.
Sajnos a ha|á| me||ett je|entkezik még egy ne-
gatívum, a |ét.
Rernénykedni megpróbál, bár lehet, hogy re.
ményteIenü|.
Mivel nem biáos abban, hogy egyáltalán látja-e
még viszont ebben az életben, így eá a verset
rnindig magánál hordja.
Tudjuk, hogy PetőÍi a népda|ok árán robbant be a
köáudatba.
Petőíi szihasználata is majdnem hogy tökélete-
sen működik.
EbM| is látszik, hogy PetőÍimilyen körvonaiasan
ír.
Petőfi a 19. század körül változtat a műíaján egy
kicsit.
PetőÍi ki nem á|lhatta a hegyeket.
Arany a Margitszigetre járt ki, mikor megjött az
ihlete.
'A tévébő| a művészetről nem sokat tudnánk
rnagunkban megöröklteni. MÉrt ti|tanák el a
kt5nyvet, aki szenvedést akar magának okozni
(mint ahogy a fi|mben mond1ák)' az o|vasson!''
/Truffaut: 451 Farenheit c. Íilmjérő|/

Az idei Írásbe]i felvételi vizsga egyik feladata az
volt, hogy M. Mikényi Miklós egyikgrafikájá.
hoz találjanak ki,gy trhténetet a jelentkezők. Az
a]ábbiak mese így szúIetett.

Az ügyetlen ernberfej ű,
rnodórgsőrű rnqiorn

f c.ra rnószilt

Az ügyetlen emberfejű, madárcsőrű majmcrt
mindenki csak Balféknek híl.ta.

Az ő története a következő: Volt nem is oly
régen egy majomcsalád. A majomanyuka mfu az
utolsó hetekben járt a hasában lévő kicsivel. Az
apa- és az anyamajorn nagyon örült, hogy végre
}esz saját gyerekük.

Amikor eliött a szülés ideje, kihívták Pávián
doktort, a szülész rnajmot. A szülés gyorsan le.
zajlott. De amikor megpillantották a kicsit, szo-
nrorúan állapítottak meg, hogy egyik majonrra
sem hasonlít. Se orángutánta, se páviánra, se
gorillr{ra. Hanem van benxe egy kis madárféle,
emberféle és majomféle. Amikor kiderült a do-
log' akkor kitagadták a családból és a majonrkö-
zösségből. A kis árvát egy sziklán hagyták egy
sziíl magában'

S zerenc séj ére' hogy különbozött a többiektől .
így amint megszáradt, már lábra is tudott allni.
Egyedül érezte nragát. Szeretett volna egy nramát
és egy papát magának, de már annak is önil' ha
szerezti tudott volna egy barátot. De olyan he-
lyen hagytak, ahol csak nagy ritkánjár viúaki, de
azért jár.

Epp"n akkor ment arra Villi, a kakadu. Villi
sok helyen járt nrrár, de mikor meglátta az enrber'
fejű, madrárc sőrű majmot, majdnem szívrohamot
kapott. Annyira megrémÜlt, hogy nem tudott fi.
gyelni, és nekiment egy fának' majd leesett. A
kis állatféle odament, és megkérdezte, nincs-e
valamilyen baja a kakadunak. A kakadu már nla-
gához tért. Megkérdezte a fura szerzetet, kicsoda
ő. Az rállatka nem tudta megmondani' mert még
nent adtak neki nevet. Viszont ő is megkérdezte a
kakadu nevét.

- Viilinek hívnak - monclta a kakadu illedel-
mesen' majd megkétdezte, fud.e fára mászni. }{a
edclig még nem próbálta, akkor most rajta.

Az állatka akárhogy próbálta, mindig leesett,
és Villi mindig azt mondta:

. Balfék.
A sokadik próbálkozásra már megunta, és elne.
vezte Balféknek.

Balfék még talán most is próbálfelmászni ar-
ra a ffua. Talán sikerül neki? Ki tudja. De a lé-
nyeg, hogy sosem adja fel.

egy leendő elsős



A tartalomból
A WíffMf il|usztrációi nagy orosz
írók arcképei. Ha veszitek a fáradságot,
és utánanéztek, miket írtak ezek az
alkotók, majd mind a tizennyo|c szerző
egy-egy művének címét bekü|ditek a
szerkesztőségbe, egy nagy tábla Milka
csoki Üti a szátokat.

i len HuxonaeBrirr
T O J i C T O R
(1828-1910)
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