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Jelen voltak:

Geszti Sára' Dr' Flusár András - Leg-o'
Pál Dénes, Tőkei Józsefné - Szmarl0
Szőke Zsolt, Kovács Judit - KAndi
Kund Anila - PsychO
Vörös Tamás, Fülöpné P.árczMái.a. elsőA
Geszti Róbert. MáS
Sándor lsNán. TYPOS
Jakab Judit, Molnár l,ajos, SzászKatalin - lanerők
Szikra Csaba. Kerekes I'itzs\o, Vargha Dávid, Meichl Márton - DÖK
valamint
Szenkovics i-il i, Szécsi Gábur (clsőÁ;
Rózsvölgyi Erzsébet (Flamis'S)
T.őkci .fímea (Szrnar1 0)
Huszár András (['eg-o.)

l. l.]|sőnek arrtil esett szó' hogv miképpen tinnepelünk mi itt a Poliban. Altalában mcgtble|őnek ite !-
tük lragyományainkat. fjelmerült. hogy 3ó lenne. ha a prclgramok nenr trlrlóclnának cnnyire tavasszal. ita-
netn egvenletesen osz|anának el az év során" A DÖK beszélt arról. hogv r..lSS7 Szcrv'czós. e llcnórdckck lr.'.
gYarr tudnak tönkretenni ünnepinek induki eseményeket is. Á tolarencia nappal kapcsirlatban e lhangztrtl.
htlgy zilrnében jók voltak a programcrk, de kifogásként említődtjtl' hogy egyes elíiadások lrtár iaval\, ts
megisnrerhetőek voltak. Válaszul megtudtuk. hogy ebben volt fudatr.rsság is: a nagY siker nriatt tilrtétlt
igy, meg az-érI'mert újabb generációk nőttek 1b1" akiket érdekelhet a téma" és tavalY nem mindctrki jtrtilll-
tott el mindenhová. Döntíjen azonban más prclgramclk voltak idén. A társarlaltlmisnreret munkacs()p()11
jiivőrc úgyis más módon akaria megszeÍve7'ni szakmai napját. A pirliszülinap stílustls vrllt. csak a vaf()\l
vetélkerlő etmaradiísártil tértek e| a vé|emények.
2' At1ekintetlük díjainkat' újat nem alapítottunk, a régiekkel eiégedettek vtlltunk.
3, A szjinet után Felhőnek a DtK által Íblkarolt beadványával Íbglalktláunk (lri. me1lék|et|) .A.t tras
2 tb részbő| áI|: Az énékelési rendszer bírálatából és a nap új rendjére tett javaslatból. Lajos mcgkísércltc
elérni, hogv az utóbbival Íclglalkoz.zunk. mert hasznos döntést abban tudtunk vtllna hazni, de végiiI rneurs
az énékelési rendszerrel kapcsolatban vilatko:ttunk. Továbbra is érződi-itt a diákok kesenísége és nreglta-
sonlottsága amiatt. hogy úgy érzik' Íejük Íblett ciőlnek el a fontrls dolgok. A tanerijk hangoztatták al.rhclr
szándékukat. hogy a diákok és a szjilők nélkül stratégiai kérdésekben nem Íbgrrak többé d(inteni' r\ hat-
os:ztályos iskola beindításakclr úgyis végig kell gondolni az iskola minden tenilctét. igy az értékelésr rcrrd-
szert is. Akkor aciódik alkalom a szoros egvüttdolgozásra' Némi vita alakult ki arrtil" lrogv mi az isktlia
célja, ',tényleg terroron alapszik -e azigazi tulás?'' (eZ cgY diákvélemény volt)' azért kcll-c idcjárni a Ptl-
|iba.,'hogy legyen 4 szép évem'', vagy sem, ellenséges Íélek áilnak.e szenlben egymással' diáktlk ós tatt.
erők. abszolút uralkodó.e l,ajos" ténvleg trlyan szép-e a múlt' iehct-e hinni l.;bbé a tanártrknak. vaióharr
közömbös" passziv a polis cliák. ólhel-e az fI hatalrnával' és eltörijlheti-c a szakmai" pedag<igiai kérc!ésc-
kct,lrogY minden döntést Salát hatáSk(irélrc emeljen. belter;es -e a iluhtrgás vagy scnl.l
A kérdések megválaszolását is segíthoti az I]'döntése" Irogy a Llulrogásra. a 1itn(<lsnak taftott kérdóse k
napirendjeire szav.azati joggal egy diák-. il ietvc egy szülőképviselőt küld el. il{ rgcn sz'avaz,úta| al II
rlöntött; hogy miképpen jeliili ki a két küidöttct a diák- és sálőoldal. arról nrairi késiíbb határtrznak
4. Felhő beadványával kapcsolatban fblmérés késziil az isktrlapolgártlk kiirétrcn. ijzután rcrrdkil ülr
I.I. lesz |2-én. Ez a Fe lhős If . Elnök: Vörijl, .I.amás

l]tána június 2.án tart1uk tblhőtlen' utolst.r ülésünket, amikor az'|,I. évi munkáiátónékcliük" ós dítairrkat
itéliük oda.

Viszontiáüísra
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S r'ász' K aÍa I]'-ti tká r



Me11éklet

IVenol< v-agyunk
"Kedve.s Nyolcadikos!

...hamar<rsan döntened kell' melyik ktizép-
iskolában szeretnél továbbtanulni' Ebben a
bemutatkozó ftizetbcn arról <rlva'shaLsz,
hogy a Kozgaz'daság1 Politechnikumban
milyen szándékokkal, milyen körü|mények
között, milyen munka Íolyik...',

,,A Kozgazdasági Politeohnikum a diákok
és a tanárok munkahelyc

Úgy gondoljuk, hogy könnyebb írgy clol-
gclzni. ha ,a:l' enrber szívescn csinálja azl.
amit meg kell tcnnic. Eppon ezprt a Ko'z-
gazda.sági Politechnikum a diákok és a
tanárok olyan - kel]emes hanguiatú - élettc-
rc, ntunkahelye kívárr lenni. ahol mirrclenki
jó| év:l magát, és rrregta|álja az,okat a f.elté-
teleket, amelyek az cgyüttcs és tinálló rnun.
kához, kutatáshtrz, elmélyüléshez' grrndol-
kodáshoz egyaránt szükségesek. .'

''Hogyan értékeljük a munkát.|
A Közgazdasági Politcchnikumban a mindprrnapos felelések, dolgozat<lk helyett kb. kéthav<lnt:l

minden tantár.gyblokkbl (a tcstkultúra kivételévc|) írásbeli éVvagy szóbeli viz'sgán kell [!! . a

szrcrk.] számrlt adni a negycdév tananyagítról azoknak, akik még nem tenclelkeznek ncgyedzárri
jeggyel, hiszen aki a rcncls'.eles munkát vírlasztja, teljesítményévcl elérheti, htlgy a szaktanfu"
megajánlja neki a jegyet...''''...Vannak olyan negycdek is - éretLségi ill. kisérettségi előtt -. amiktx.
gyakorlati jcgyct ke|| srerezni. tlycnkor bizony a tanórai aktív részvétel clcngedhetetlcn t'eltételc
a jegyszevesnek."

,, A Kózgrzdasági Po|itcchnikum időbeoszJása
'.. A számclnkéréseken való meglblelés nag-v- crőpróba sok munkávrrl és izgalomnral j/u.cgyül1.
EzéÍ novcmberben és februárban - a viz-sgák után - kb. egyhetes szünetet tautunk.'.

''Az első benyomások
- az elsősök beq'omásai. 1994. október -

Vörös téglaépülct a Vendel utca 3-ban - e7 M az iskola. ahol jelenlcg tanulok. Edrligi tapa,sztala.
taim alapján az iskola fogalma nekcm mást jelerrtctt....' ,'...f)e mindcz már a műlté' jelcnlegi isktl-
lám egészen más. Alig várom, hrlgy rcggel elíntlulhassak, meft olynr ' jri buli'. iskolába jáml. Már
a metrón messziről megismerni a politechnikumosokat. Ncm sápadt, rosszkcdr'íí, mrlgtlrva diá-
kok, hanem vidám, felszabadult tratalok...,, ,,...Az előadások érdekesek, a tzmárok mos<rlyognak
és kedvesek....' ,'Jó ide járni' és örültik, hogy tanköteles vagyok.''

/Ilyerck v agyunk - Közg azdas ági Poli techni kum,
1994 - tési:]eba



Ilyenek voltunk...?!

Nos' melyik iskoiáról szól a cikk? Hát persze' hogy a Ktizgazdasági Politechnikumrtil! [)e cz te rtr lcg a Mt

Polink lenne./? Ezeket a kérdéseket tettem fel osztrílytársaimnak" mutatva nekik a narancs-Íehe'r lirzctecs.

r.Ji,,n"rv"t pakolás közben találtam egyik Íiókonr alján. ''Szcríntem eZ egy másik KiizgazrJa'a!r l)..lr-

i".r'"ir.*"l', -jőtt azésszenínek tí;rnő válasz, bár a mi sulinkkal valt.l egves átlcdések kifejezettcn g\ iilltl\ítk

vo1tak számomra. ''Biztos van egy másik suli is, amelyiket így hivják..' ' ' -kaptam meg titleteket' l)e i-szt r.z

csak viccelődés volt, ótnreg eíilékeznek ezebe u,idő|u", amikor.I.ÉN1,I-Il(j minrlen úgY Íilh.t. ail..r:r

az a fuzetben szerepelt. De vajon egy nálunk fiatalabb iskolapolgár" aki nem érhct'te meg a ',vál(trzás lzc.

leit'., Íblism",t"." ub11u hőn sieretett iskoláját. vagy cliíbb tippelt volna más iskolákra.l Inkább n1eg \!Í-Il

probaltam' nem akartam lerombolni ar'il]rilziőkaÍ'hngy ők a lchctő legjobb suliba lárnak...

Milyenek voltunk'/

A nyolcadik elvégzése uLin 60 nagyjából egvidős cnrber sorsának útja cgv hr:iYcli taiaikrlztltt: a i,.lIiban'

A sulit kielemezve rá kellett 
".'*áhüuk' 

hogy ennél jobb helyet (rnég 1tlhrban) keresvc st.nl talájrláilk' Az
'.IlYenek vagyunk'' fii:retecske valósan mutat1a be az egyk.ori he|Yzctet. ktili inijscn kienlcliiÓnl az akktlrl

elsdsijk benvbmásait, rne|ycket én is átéltem egv évvelkésőt.rh. L]kkclr rcnrlszeres sztihasznáiatl.r:ln r'r']1irk a
. 'L l t i l lusz., .  a ' 'megajániott jegy, 'és ' 'v izsgarp(ltv ir 'sga,,szavak, I:zpk az, c lÍ.c lcjtésrc ítélt k i le i t 'ze .ck r ' . j tak.

amik színt vittekaz életünkbe, mondhatnám. ezek ktinil ttlrgotí a világ. ozck toíték tllyart rcrt.lki."tiltr.J ll

l'olit' A },clli egvik legÍbntosabb léla<latának és céliának tckirttette " hc:gy tlz erottségi e lőtt rrrindertki irle r:.

ismerkedjen aiizsgázÁs ''élményével''. és azerre való buzdítást vtlltak hiva(ilttak szoigálni a lii l iebb enrli-

tott kiÍqezések. Az alapÍbláilás a kovetkezií vtrlt: A negved elején mindgnki tisáa lappal indult. iehat

tulajdonképp vizsgánásra vaió kcitclezettséggel. I{a a negyed alatl a diák s,ttlrgatrmas villt, és az e iórt |e g\ci
jtik voltak (péld;íul bonuszok jó nrelgirásával). és e lértc a 3.as.4-es, 5-(js szintet (az alsti határ taIlta|{\t(1i

li igg(ien 3-as vagy 4-es vtlit). akkclr a tanár megajánlotta számáÍa e,^ a |egyci' (ilddig a Í.blyamat |1i1t1l11 |r'r

a jclenlcgi értékelési rendszcrilcz. az'zal a klvétellcl. hrlgY mtlst nrár a 2.est és a.].ast is ktjteles ntintjertkr
''megajániani',.) Mellékesen meg1egvzenr. lt<lgy a megajánlott 1eg.y-ek sz.áma az évfblyamclnlrrtr clég Íllii!.il\
vtrlt. az os:rtályom értc el a legmagasabb számrlt; tehát nálunk úgy nézett ki' hrlgy |rcvált a tlrl|tlg. lnttl.l.

amellelt sokan éltünk aviz.sgáz,ás nyújtotta jar.ítási lehetőséggel is. I)e htrgy a tanulók nc clégedjcrlck nl.-t
a ''gvongébb'' hármassal' négyessel. a l'oliban a jobb jegyet ''viviik'' jeg1''eit néhoI ptlzitív nrértckbcIt
számítottak be a vizsgán rryújtott teljesítményéhez (erre példa csupán a társadalclm volt" ah.ll a .l.assal
vizsgázo fél., a 4-essel vizsgáző egy cgesz jegy plusá kaptltt a vizsgán nvújtott teljesítnlénl.c irle llc r'

Mindemellet1 a vizsgán való esetleges nem megtblelés nent jelentett kii(irölhetetlen kudarc()!. a \ izsgak
utiín is néhány nap szünet tombolt. ahol a sikeresen-. r,agY egyáltalán ncIn vizsgázók kipihenhcttek nllgr"r.
kat. majdaz új negyed első néhány tanitási napján avtzsgán nem megÍélclííen teliesítijk (buktlttak. egr,tlst

kerők [!!]) délutrinonként számollraltak be az adott arrvagbóIegv pótvlzsga kcrotébcn. .\ki ezcn a vizsgán
(is) clégtelent produkált. az mélycn elszégveilte nragát. nrajd elk(lnyvelte magába,n, htlg}' lúrriusban ehhríjl
az anyagból még cgYszer be ke|1 számtrlnia' }jzekcn a p(ltvizsgákon természgtcsen ''tisáa lappal'' in.luit
mindenki' Ez időben a ''zöld krjnYveket'' (amik a tanultik tudását hivatottak rilgziteni. mely nem lLhótle -

nül a ''szorgalnri idijszakban'' produkált tcljesítmóny" mint ei4 sok vizsgajegy alátárnasztotta) Sem csLrlitrri-
ták be a..szorgalmi jegyek'' bevésésével. nrelv (szerintem) az,,tt.i rcndszcr'. Íéleslcges" nrondhatni Úrte]-
metlen újításai köz'éÍartrsztltt. hiszen a könvveket úgyis csak a vizsgák után kapjuk meg' áni tt taltárrlk .i
diákhoz tűződő gondolatit a vizsgák előtt kell r(igzitsc. az esetlegcs (vaitlszínű) .javulást va,!].v. !.()tltil\i.
mc|Y a vizsgán tör1énik. eieve a vizsgán val<i megjelenés érrékelesóÍer, a kilnYv nrár igv ttem képc: k''z.
vetíteni tanár és diák kij^. e,zzele|ves,zítve lényegi fünkciri1ának 50 9í.át. [:'z,lz. anrt l<rjzrc]á|s,/rllt e .l\

(Íőleg a fratalabb diákok között kialakult) Íitgaltlmzavar elterjedésénck. Stlksztlr cmlítem isnlct.i,.eiil lttck
egyik legkescníbbemlékenret, hogy ar'elíiző negvedbcn a materrratika pritviz.gán a 8 vizsgázrl ki\nii rr.arl
megbuktunk. Ezt kisebb tragédiaként kezelem. és péidanélkülinek (és indtlkolatiannak is. tle ez egr nrasik
tiirténet'..) tartonl. Bgyik ilyen nyavalygásomra egy megnYtrgtatnr akarővá|asz i(itl: '.Nc rzgu11. nálunk ts
5.en buktak! ' ' . ' .Micsrrda..) ' .  -  kérdem - ' .I igy tudtam csak egy trukás volt a vizsgát<ikonl] ' .  ' ' . la. a vtzsgán
igen, de a negyedév alatt 5 vohl!.'I]z kérem a vizsgarendszcr halálának fclreéÍhetetlen bizrlnlttéka. a
vizsgarcndszer (pardon: pótvizsgarendszer) hatékonyatlanságáriak alátárnasáása. ha már ncm ts beszélünk
róla, csak űgy. mint a tanulni nem akaró. a negYet1 alatt teljesiteni ncm tudti idititák uitr1s<i nrcntsvára' L.z
azért tisztességes Íejlődés! Ezt azérzést erősítette meg bennem az" hogv a Poli a vizsganap.,k alatl üre-
sebb és csendesebb volt, mint egy kripta. z\ki mégis betévedt. aZvagy csak riihilgni iiitt bc a szcrencsétlen
vizsgázókon, vagy hiányzás miatti dolgozatot pótolt. Olvan. aki a negvcdzárri jcgyól (anri ncm elégtelen '
javítandó jött a suliba, csak igen kcvés vr'llt. és ők is csak egy. max. két tantárgybtil pr(rbálkol4ak a 1avl-



tiíLssal. Hol van már aza kép. melyre még hosszű ideig emlékemi fogok, akkora benYomást keltett rám./!

E'z, akép elsős korombaniz 
"lső 

n"gy"a utáni vizsganapon trírult elém (mellesleg meg;egyzem. akkor

rnég 3 vizsganap volt. nem 2".átmataniárgyak számaazoíanemcsökkent ilyen arányban.'.)" tehát rcmegő

gyomcrrral készjiltenr életem első vizsgáj ána (egy matek 4.est nem Íbgadtanr el), gondoltam nrajd belépek.

és mindenkr ujjal Íbg rám mutogatni'-ei en máia csuk égek, hogy nem voltam képes összehozni egy ér-

telmes jegyet'"igy ,izsgá,zn,m r."rr' Á- nem oZ történei. Mik<lr beléptem. azt hittem, már tart a suli; a

Poli apiajín ag{j.a ottníüzsgött könyvekkel a kezükben, az át|agn{ú egv fokkal izgalotlabban, ám csöppet

sem letörtebben. Tudatosulnom kellett bennem. hogv ez volt a ierméSzetes' Akkortáj1 egészen más volt a

nézet: ,,Nagy megfutamo&ás a megajánlott neg-vest elfogadni!', (I,eckekönyv, l99ó. .jan. 29,) Mostanság a

tanár" aki e sorokat írta osi{ályhoi 'ijutotl,'. es aiari*nat aá tanácsolja, hogy minden mee"j'ielo$ jegyet

cl kell fogadni. Jogr:san merülhct Íbl a kérdés; hogy jutortunk el irlíig??!

Minclen nehezebb volt...

... legaiábbis a tanárclknak' (ionrJoljunk csak bcle. mennyr vesződséggel jár ennyi vizsgaanvag elkészítósci

ns áán a rajtuk valil átrágtirJás Js értikelés nchézségeirői nem is szóltunk! I'iát kinek vtllt cz ígv ló,?
t{ogv a cliáktiknak./ ilogy úl kényelmes volt./ Hát az mcglehet... l-énvlcg iúljrii érezhettük nragunkat"

ezórt is kcliett mindenkilp váltclztatni. Ilrlgv túl stlk bukás is volt.l És csak a'.|elsőbb', évlcllyairrr.rktrn.') |]z

nrinkct (akkori c|siiscjket) htl| érintett.J Az nem cgvóni sz.lc' prtlblcm. ittlgY a tanulást választja-c va,laki.

vagy a blrrkást is nragában rejt(í p(ltvizsgákat.I
sirival a lenqc1eg (;]) buk.i nriatt l99Ó' auguslz1us 29.én aKozgazdasági Ptllitechnikurn tanári kara arra a

i1ilntósre juttlit" hirgy atróI a naptól kczdvc ú.j rcnclszer lép életbe, melYnek lényeqe. htlgv lrárnrilYett nc'-

gyedévi 1cgyel '-'.'"g k"ll a1ánlani. az edi1ig ''ptit.lizsuaként'. einlegetetldcrlgtrkat el kell tijrii lni. htdok vtllt

^"gu,' i '._t-lug.l a sok év végi ptitvizsgáztl miat1 nern lehet pontosan tudni a lecrrrlő osztálvlé1számrlka1'

Erre is szuletctt ésszení mcgtlltlás: .,\kinek két vagv annál több tel.jesítetlen ncgYcde iesz' atlrrak augus;/tlls

végén (l) rr.reg kell jclennic cgy egész évcs tananyagot szárnonkéríí pótvizsgán. I.isszcru dijntcs' (.srrrlák

"'o.láiá1.u 
u-iko. a döntés nap1ényre került. SENKI sem emelte Íbl a hangiát. S}lNK] sen] ti]t,ak()Ztltt. lJár.

csólY sem látsztltt arra. hcrgv bármit is tehessünki a tanárok kijelentették: ebbe a dologba tliákrrak ntncs

bcle.rzólása" punklum. Aztita mindenki tűr. Elrűntck a nrrlsolygó, tblszabadult arcok, a me1r(ill is a t(irncg-

bc olvadunk . Átőta a nap tita nem hrlrdom szivesen a Pcl|is pólómal. valahogY már ncnl nvú1t1a a;zt a

klassz érzést" hogv büszke lchetek. hogY a Poliba járhatok. Halltlttam olYan mcndenrtlndákat. lttlgv cg'.cs

lárratikusok azúj ertékelési rcndszer tiszleletére elógctték a póltit' En csak tlctn itrlrr1tlnr. l:linvi'

Mórjük 1él" tLrla1dtlnkepp mi váltclzott az új rendszcr hatására:
Aki eddig csak úgy ''clvtllt' ' a suliban, rógon is e-.ak a kettes vizsgára hajttltt. atrnak mtrst aran'vélete r,an!
Mcgír mindcn tantárgvbtil cgy-két.'bónuSá'', iisszckapar cgy kettes dtlgát. és nrár nrcg is varr élcte cól1ai
M<lst minderr neg'vecl után van egv hét teljcs sninetel aranvélete van" nem kocká^at semmit. Átrugdtlslirk
Az ',új'' rend'szer el(ínycit tc.l.jesetr kiaknázandti u1olsri negycdben (a kötelczií tirákrln kívül) a nraradók 5-ír
tantárgyból bemegv nroltdjuk l()-re (néha szét kell verni egy.kót óráti), nrinricgyikb(íi,.megbukik..' ánt
ijrüllret, mint nraiom a Íarkának, mer1 tneg van mindenbő| az év végi kettcsei \.isz.La ''Ilávái.'" nrtlndhal-
nánk buli az é|eÍ|. Mindez rnég a sulinak is iő: azza\. hogy megkapta a ketlest. ar átlag<>! lavítia fitlklb.
mrnrha meghúznák!)' nenr kellett a vizsgáivalvesződni" épp elég v<llt annak a néhánv ÍbnatikLrsé.t. aki meg
ilyen körülménvek kiiá is a vizsgát válasája. A rendszer lényege: azok. akik cddig nrcglruktak. azclk nc
brrkjanak meg (crre nagv esél.v van. lrisz' íik ailán hülvék lesznek elmenni vizsgázni)" a bukás térryleges
lchotősége maradjon meg azoknak. akik vállaliák a vtzsgáI (pardon: pótvizsgá1) I,ogikusl Mirrderrki li l-
gad1a el" amit kap. különbcn nem lesz pihenésre szolgáló szünetc (a vizsgák a szünetek végén vanrrak,t. és
vállalja a ,'mindcnt vagY sotnnriÍ'' elvet,
tjtána|ártanr az ere.lmónYeknck. ós úgv vettcm észre. htrgY (legalább is az áItalanr elérhctő adatok alaplán)
az isk.lla tanulmányi átlaga szinte senlnrit setrr változtltt. Visztlnl azt mtlnrljuk, htlgv megsántek a
,.retldszcres'' bukások. és cstrdálaros mridtln kettesekké alakultak. Na már tntlst. ha abból a rcngctcg
egvesből kettes lett. akktrr vajon miért ncm javult ezá|Ía| az iskolaiítlag.i t{át a7'érÍ, me.rt aki eddig hárrna"i
kapott, és elment vizsgázni, és léltehettjleg nr:m rontott (mclndjuk csak négyest kapott)' az czentúl mcg-
eiógszik a maga kis hármasával is' Megr'an hát a másik oldal is. Tehát eredményként leszögezhetjük.
hogv eliírelépésként könyvelhetjük el a kevesebb trukást' és nérni kis hátránykénÍ aA. hogY a Politechni.
kum szellemétől sikerült egy újabb rótegct elidegeníteni. Ideje mérlegelni: elértük-e a kitűzött célt: ''A

váltoáatások célja természetesen az,hagv munkánk (diákoké és tanároké egvaránt) ercdménYesebbé, jobb

Iiangulatúvá váljon' elkerüljük a kudarcokatl a ftllyamatos, megbízhatti minőségű munkavégzés is Íbnttls
értékké váljon az iskola életében.'' - (aztti értékclési rendszer bevezetésének indoklása, |996. augus'4us
29. ) ' , ? . . .
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[:gv valamiben teliesen bizos vagyok: lJgl

igazi potvir,sga beiktatásával. nrely lehetne

a következő negycd elsíí rréhárrr. nap|ának

déluuínján, a leckekijrrr r ckhe kcnilÍí sziivcg

későbbi beírásával. a ].riíl . i napra ti lrténíí

v izsgázáts beiktatásával. r'al artl i n t a r i zl gák

utáni szünetnek fcnntarlrlt1 ttt'hiit lr rl lrp t'e-

vezetésével (pl.: csüti ir1rik' pe tttck -t.ittl itt:'

szombat, vasárnap. hétlij. ke dd .\ l,/\gaI..i

va ló  fe lkészt i l ós .  szerc la.  cs i i l i i r t . 'k .  rcr t  t .  k  -

vizsgák, szom|rat. vasárnap. csetlcS irttl i .

kedd ..!W! szünet) komtlly l l lt lrál l: L,\
jegvbe li javulást kiittyvellre trrónk e l]

Jo érzés-e Polisnak lenni./

l ,ássuk.  nr ihctt  is  lérnck t : l  az t : ;ktrJat ik[ . ra
jálri enrlrercgyedck u ' '125[trva jár.i ertl l.rcr-

cgvcc1oktiíl l A tlttlstalti órtéke lósberr pe lrlául

nc tn  s r l kba i r .  l r i s z ' n lég  a . ' t l i n c s  s z r i h c i i

szánrilnkórt:s,, atlta rnásságuttk is nte gsziÍrtt.

ar ,,ítj,, érrckclési rettt]slcr jtivtl ltábii l. \'1iIl-

tlen tantliír igyekszik rnc'uajánlr.rtt lgg\ ci

sz,erer.ni, szinte rnint egY '.átlagos iskt.la-

ban'' ' 
. l 'ermószelesen 

rendszercscn hal]tltrl a

ktjvetkező mond'attrt: ',A Ptl l i azert n]e!-t

mindig jotlb" rnint egy átlagos!,' Naná. hrlgr'

iclbbl Szerencsére egY ren11szervá1tás ncnl
tttciir1t lninden óítéke1 rombadönteni. arllrl cl

a Poli dicsekerlhetett. ztm itr \./crctlrcrl l
Íbiidézni egY egYktlr már hastlnltj nr(ld kiiz-

he l lyó  vá|t  mr lndato1: ' 'A Pt l l i tcc l rn ikunt
azért kü l i jn leges.  mef l  nct . t t  i s  l tas. 'n l i i  a

l öbb i  k i i zépiskt l lára. ' '  Na.  cz r t :g \  (]| l '  ' \ , /( l ta
új szelek fuinak. rnindenki váltrrztrl1'

Moslanában egyre gyakrahban kapom rajta magam. lrogv 3 percen belül i 'tt 'diére nézck a Íalr.irtlra \rjt.

néha visszaÍblé számolok: '.N4ár csak negYvorrkilenc perc" már csak negYvennytlic perc, \tb ,,\ tlclLrLárl

három órai befbjezés egYenesen gYritrelmes. az utolsó tira cgv tragédia, legYen az bárntilrctl tarl largrt-ri,rl.

a?.agyam max. ' 'Íéllángon megy,,. Mindcn nap Íé1 őráva| hamarabb a suliLratt vagYrlk. ltátha lalirrl l j irurl

csoda fblytán egyszer harnarabb kezd(jtlnének c|az órák, és ezzc\ együtt hamarabb 
'.szaha.1ulhatnarlk' ' '\

napi 10 óra iskcrlában lét (vagv felé tartás valamilyen lárnrűvön) számomta kissé strk' l ' iílcg ha llt lzzáre-

szem, hclgY mrnden napra kb. másÍél tirát kell készülni" már alakul a dologI Ha rrrond.1uk 7 tirál szán.,k

alvásra (íé1 l2.es Í.ekvés)" akktlr marad ijt és Íél i irám szabadon. 
.fételezz{ik 

fbl" hogv ezla ktlrai letckrc'-

re áldozclm (.2 őra szabadidíj. +2 (>ra alvás)! Ekkt.ir Íél tízkor ágy|.ra kcrülrjk F,kktrr viszorrt ha jri l szirnl.,.

lok 3 és {él (l) tirám maradt a szabadidijrrue (téteiczzÍik fbl. lrtlg-v scmnrilven sptlt1ol ncnr űziiki. I]hiren

benne van azétke,l 'és. esti tisirtálkodás. sniksógietck elvégzése ós ntóg nrinclett egvéb. atrtit miltderl rl itp e i

szoktrrnk végez.ni' 3 és Íél óra, e,l' igen! A furcsa csak az. |11rg,v régen (nlrlndiuk a ''rigi Íentlszerhcil l ez

nem tűnt fel, sőt! A I'rl l iban cltelt x óra beleépült a szabadid(i. sz,(lrako,t'ás idcjébc. ig.v at czekr'. \i i i(] l l lc-

nycm lényegesen kiseblr vtl lt a mos1aninál.

Egyik déluuín vizsgáim utánaz ' 'átlagnál' ' hamarabb. Íél kettő cli itt kerültcnr a bclvál.trs Íilrg111;1";i|r;1 \ lt.

lami furcsa érzés kenített hatalmába. Valami kellemes, rnásoknak teijesen ntegsztlktltl. áttl szánlr.l-ltrl i ttic-
gen dolog volt az. Rövid idő eltelt, mire Íblfogtam. mi is az. amitől tretrr az általános a kc'p \ e i,.'ttl cgr

idős fiatalclk voltak rnindenütt. az utcákon" a buszclkra,. vil lamtlsokra várva, a nletrtiban. szrlrttl tl it l lJcttttt1'
Háfukon az iskolatáska. mely felreérthetetlenüljelzi; iskolából tartanak baza, A buszrln taialkr'zl. i l l l r..!.rlk
régi osztílytársammal, már vagy ezer éve nenr láttam ogyikőiüket sem, }lkktlr dirbl.letitcrlr 1.;1. |1.rgr ii

PoLsokon és néhány I'eiiveysen kívűl én nem is szoktam iskil lásokal látrri; mrktrr én clirlt lttl.,k. l l lJl. l l l l l l .
denki rég úton van, esetleg már a padban ül, mikor pedig ón szabadulok" már legtiibben ti lct'kÚll..z ti,r:i lak
hozzá, két.három órás pihenés utan' trigylésre rnéltó... Fejemben beindult a számíttigóp:



Mi lenne. ha fél kilenc helyett Í-t-ra kellene bejárni? I{a hamarabb kéne fél órával, esetleg 45

perccel kelni, mint most? I\iutassattlk még egy helyet' ahol ilyen kés(ín kezdődik a tanításI Bar-
'h..,va 

máshova járnánk, minimum 45 p,ercccl lramarabb kéne kelnünk' Ez tény. Mint az is. lrogy

nilndenki szeret aludrri. Fiíleg reggel. 
.lln 

is. Csak én tudnék áldozni valamit valanri mig haszno-

sabb dolog érdekében (lramarabbi szabadulás).
Sztivalha nyolckor kezdünk, már van fél tira előrryünk (14:30)!
Lzenfelül: L)lgclndolkocltam, mit csinálok én szcmély szerint a |5-20-25.perces szünetekben. Az

eredmény dra.-sztikus: Sorban álloklI A he.lyzct a következő: Kicsiingetnek' Atmegyek a követke-

r'ő őra hólyszínére (max. 4-5 perc)' Marad nrég lcgalábt' 10 percem. Mi minelcnre is ió ez a i0

perc? t]|szivhatnék két szál cigit. Ktisz, inkább nem. Kimehetnék kosarazni az udvarra. itm azz,a|
.a,z 

abai, hogy mire az ember belejön' becsöngetnek, Jobb el scm kezdeni. I)umálhatnók valaki-

vel. Na de kivel és hol? Ilnnyi idő alatt mcgtalálni valakit x peTo' ha cgyáltalán megtalálod. majd

a probléma azonos. rnint a spoflolással: mire belejössz' becsöngetnek, [:z is elvetélt ötlet. Más

mego|dás mi rnarad.? ire.ilőciésbcn |évií SZeÍVcZct lévén a gYonrÍom soscm vcti mcg a.jti í'alatokat,

a trútt ós Kati nóni pedig MINDI(; szivesen vár (hogy ez mennyibe is kcrült rrent írtlnr mc:g, dc

kiinnyű kiszárnítani: napi 5 szünel' aikalmankÚnt l00 frÍ). Szóval czekkcl a lrtrsszú sztinr:tckkcl
csak Kati néni iár jól' hiszen tuclom. lr<lgy rajtanr kívü| stlkan vásárolrlak úgy a biiÍötrerr, htlg1'
trem is kimrlndottan éltesek. csak épn ncm tudnak nrit kitalálni maguknak. ós otl mig ismer(isiik-
k . . l  i s  Ic l rc t  ta|á lkozrr i .

Szrlval: Mi Icnne, ha trrinr|ctl szünct |0 perccs lennc./ Tudom, tudtlm" cz csak cg}. r()ss/' iitlct. dc

teg 'vt ik  Í 'e l l  Így a napi  szabadulás ideje mt lg 40 ( l i )perccc l  e l (íbbrc ker l i lne 1 l3:50[ i l l ] ) .  igcn.
igaz'aIclk van. eirni is kcll valanriktlr" valamittt a tcsiórai öltözkiidés nehézkessé válna. az lriz1rlsl
Ezt aláironr. i)e talán ha r'rrirrdcnki megjelcnnc a tesióra elején ptlttttlsatt' akkor szerl|l|cnl a
tana'rak tenrrének annyl kedvczményt. hog5' hamarabb cngedjenek e| 3.4 perccel! Természctcscn
er' igy nem elég. a Í'cj|ődósberr lévő szervczetek ragaszktlclnak a napi többsz(iri ólkezés|rcz ils
hogy legalább egy szál cigit elszivjanak azoruk közt it l , így kel lcne egy ' 'uzsiszünet. '( l5 pr-l lccs.
mástldik szünet). és egy ' 'kajaszünct' '  (továbhra is a negyedik óra után,25 perccs). igy visszaatl-
turrk 20 percet. a végeredmóny: l4:l0. cz az' az'időprlnt. amiktlr mtlstanában az uttllstr tirák kcz-
tlődnek!|, |]z az'étt meggondtrlandti. kirrck-kinck mcnnyit ér cz' a '.pluSZ'' 50 pcrcI Minclez cg'u.
kiesit korábbi kc|ésscl. egy-egy rnástldik cigi vagy második alnra betiirnésónek í'c|áldtlzásáv,al.
Számomra ennyit mindenkópp megórncI l

Akinek van ehhez htlr'r,ász<i|asa (érvelés nrcllctte, cllene), az nriel(íbb keresscn nreg!

Szécsi ( iábr lr (| 'cI lr i i .  '  )

(newt csak) €l srísök! ! !

",\ibuti.!.elre:értcs tört.ent],u] nctp u! l'le()sztttsül,ul notlt ctz a rcktrt, h,ogt't nyr.rj<.k ttrug.|el
tsr'ü"-(jtl"en Per(:et tt i.rl.}i;{:,.fuó-ny.,4Jt. lz'cnlettt (:pp u; lennp 1,6,17, g jó, fugt1 kitcryu|nu
cr.srrl i utani huzaérkozés cs uz uilxl l i turtulús {huzi.fetaridt()k., kti:t;tti.! I,t\J" \í)'r lrlrr.
cttltit slil.tenesre" sztlru"krlzasrt, r()geÍ1r'rulrr]dsru lehr:tn,e hcLs:nulni,

tlsőstjk! €,n is polttltlt p1.sr).s. Ps ri7 is kitrllcisnak ptlttent r,t'llnu akktt' hu vuluki azt
ttulncJta ?OIn,{l, hogt ezentLil hunrcs,rabll kr:ljek.{el csa'k azért' fugy hultrurubb h.uzu,-
juthnssa,k!ae wrujd nrcglatjatok, h,ogy ttrcnnuire tttás tl tnasrxlikt,hclnttudik.| j,i]: ídíl
tajt nekem se kellett awon tanuljan Ínaga,ruu több id(ln ,jutott az e4u1b elJoglaltsa-
gokrrl. oe lesz ez núg így se!!,,7lntikor nektek is órtlka.t kell maftIkészübwtr,k ct tnas-
n.api ttlgtlzatos rlrakrcl, ukkor ti ís lrurrtrtíra Örtilnétek eg1.fé{ rira szabadidonpk.,.|
€'ze rt gr mdolko dj ato k !

<P'ir11"; ,fetho...
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EM roLAKAet{ AZ IDEI NAGY TATATKOZASROL
n?94. rVittuts 17 rl?.)
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Barna Norbert
l-ehér Ferenc
Fehér György
Gémesi Balázs (és fotózás)
Rácz Sándor
Szécsi Gábor
Sándor lstván
Genáhl Krisztina
Kónya Brigif,ta
Schittler Mátyás
Sz-cnkovits Agnes
Rukvai E,szter
(iyuricza I,ívia
Rajkó Veronika
l,Ion'áth Anikó
Réti Knszltina
( iyurcso Renáta
Preiszner Miklós
Spangli Sándor
Steili Eszter

clső Báifu
Bágyi László
Gavallér C]saba
Haász Ferenc
Hann Péter
Hon'áth Róbert
Jaka'b Judit (ós lblóZás)
Láng Andrea
'' Marosr.ári Péter
N{olnár I',a.;c's
Mihók Viktória
Szahó i,ászió
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É<idis:Rrlland:
( iáspár r\ndrás
Maior Arpád

(]sombók Viktória
l)trmokos Balázs
Meichl Máfton
Varga Dávid
l]álind I)énes
Balatoni Barbara
Preiszncr Nóra
Bon'áriI' i l i
AntalMónika
13edő Gergely
(lsóka (iyörgyi
(]sizmár Panna
(,z'iczka Krisztián
Drábóczi Balázs
Jeiinek Adrienn
.l.őkei'Iimea

Ver Diána

(iytticsó .Aniitr€á
Frei Kitti
Rárány Katalin
Sz i lágy iK.  Edi t
Kalrnár Anrra

[.eg{)'

Polisz

Sr r t  o r tO

Bcrtré.l.v:}(rib2tÍna
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Bágvi MiIán nqrvod {0 év{s
Haász Fanni 9 éves
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1.1615.g9yZbltátil(.rpéreitjrri: : I,og().
Kaviczki Zsuzsanna (riporter) SzmarlA

Itostes;ek

a  - , .  - ,
I Forcíbrieád -''
Kclcsis Péter. l ancrií
Szász Kata. l'anor(i
Vcres (iábor. ianerii
lrarkas Melinda- S r.nartl O
Kováos L]szter. elsőAVirlos Mihá

He|yszín: Közgazdasági Politechnikum. Budapest.
lX. ker..  Vendel u" 3.
ldőpont: 1998. ápr i| is 17. 15.00-t i|

Jópáran gyü|ekeznek a bejáratná|. A tervek
szerint nemsokára indu|unk, hogy valóra váltsuk a
Nagy Ta|á|kozás tervét. Am vannak. akik e||enünk

ffi.r:'r*:ii' Íi}.si$::g,.q;i.t''. sEótl.E.. :

Rl Nq.grv. [$i1**r1isiÍÍ'l..s.



do|goznak. Murphy bajtárs összebeszé|t az időjá-
rássa|. Magyarán: igencsak viharérett a he|yzet' A
íe|hők az égen meg akarnak szabadu|ni a bennük
fe|gyÜ|emlett csapadéKól. Sajnos sem a tévé..
sem a rádióadók nem biáatnak semmi mássa|,
mint esőve|, szé||e| s egyéb, kevéssé kellemes idő-
járás{ényezőve|' A rea|istább Tanerők fonto|gatják.
hogy jobb, ha el sem indulunk. Am szívÜk mé|yén
cjk sem értenek egyet önmagukka|, így a fanatiku-
sabbja sikeres rábeszélőhadjárata eredményekép-
pen mégiscsak az indu|ás me||ett döntenek' (Leg.
fe|jebb, ha nagyon rosszra fordul az idő, abbahagy-
juk.) Mintha az időjárás is meggondo|ta vo|na ma-
gát: kisütött a nap. |mmár semmi sem á|lt az índu-
|ás útjába. Míg a Tanerők megtartották az eligazi-
tást egymásnak (a mobi|te|eíon haszná|atától az
Útvona| eset|eges prob|émáiig), mi bepako|tunk a
ránk /és cuccainkra/ vát.o buszoi<ba, me|yeket a
Jorgos Trave| jivo|tábó| haszná|hattunk egész hét-
végén'

A Tornaház faIiú,1ságján olvasható csopolt-
Lreosztás sorrendjének érte|mében (- mivel e||enve-
tés nem érkezett .) Felhőék csapata bicik|ire sza||t'
a Maraton Körösök pedig futócipőt húáak, s a suii
e|őtt várták a visszaszám|álást, me|y az lndu|ást je.
|ezte' A tőbbiek hangoskodása nle||ett. nérni ké-
sésse| ugya.l, de nekivágtunk a hétvégének. A bi.
cajosok az Ul|ői Úton, míg a futók a Soroksári Úton
hagyták e| a fővárost. Már-már be|ejönnének' mi-
kor az órára pil|antva ész|e|ik: |ejártaz idő, |etelt az
egy óra, itt az ideje. hogy vá|tás történjen a követ-
kező csapattal. A fáradt sportolikat az eddig őket
kisérő szemé|ygépjármű a buszhoz fuvarozza,
hogy pihenhessenek, míg újra rájuk kerÜ| a sor, Va-
|amint felveszi a következő csapat tagjait. akik
majd a most pá|yán |évőket fogják vá|tani' S ez így
megy' míg le nem érünk Kiskunhalasra. az Első
Nagy Ta|á|kozás he|yszínére'

Lassan este|edik, A nap |emenőben, az
eső eleredőben, de micsak megyünk rendü|et|e_
nÜ|' Akik próbálták már. tudják jó|, mi|yen é|vezet
éjje| szemerké|ő vagy éppen zuhogó esőben futni.
A t öbbiek képze|jék e| '  hogy. ' .  Ah! Eá nem |ehet
eÍnneséini. Ki ke|| próbá|ni. Bár ha figye|embe vesz.
szÜk, hogy egészségügyi szempontbó| bizony igen-
csak kornoly következményekke! járhat' inkább
maradjanak ezen kétesen értékes tudás birtok|ása
né|kül '  De micsak megyünk rendület|enü|, Ha |eá||
a kísérőautó éjjel 11 tájban, s csak egy fénylő pá|-
ca az össz vi|ágítás az e|hagyatott országúton.
ahol épp két .,szerencsét|en'' fut, ha esőkabát né|-
kü| ér a zivatar. ha kiÍicamodik a bokánk. ha óionr-
bó| készii|t valamiket érzÜnk a |ábaink he|yén. ak-
kor sem ái lunk le '

S míg egyesek szenvednek, az éppen bu-
szon ü|ők vidám kacagás közepette emlegetik fe| a
már megtett út viszontagságait. a más je||egű.
mú|tbéli é|ményeket. vicceket mesélnek. ugratják
egymást (bár néha túl hangosan, igy az a|udni
vagy pihenni vágyók gyengébb próbá|kozásai nem
járnak sikerre|). Ha újonnan érkezett. fáradt egyé.
nek vánszorognak íe| a buszra. a hoszteszek már
tudják: ismét munka vár rájuk: egy-két hát mindig

akad. amit meg ke|| masszirozni. Közben a menet
halad, a busz és a futók gyűjtik a ki|ométereket'

Szombat kora dé|után: köze|edünk a cé|-
hoz. De előtte megál|unk fürödni. A fürdő és a tu-
dat, hogy hamarosan NagyTa|álkozunk, új erőt ad'
felé|ednek a fáradt testrészek. úju|t erőve| vet.iÜk
magunkat az ..uto|só menetbe''' A végső párszáz
méter e|őtt a buszon |évők - a sofőr kivéte|éve| -
már várják az uto|só csapat futóit' A Teljes Csapat
fut így be a Ta|á|kozás he|yszínére, aho| néhány
bicik|is van csak talpon. Néhányan a futók közü|
talán furcsá||ják ezt, de hamar megértik ők is: a bi-
ciklisek jobb időt fogtak ki 1vatóban nem végig óm-lótt az
eső, voft, nikor csak szerrcrkéft - a biciklis Csapathoz tartozó
szerk.) Q\orsabban tekertek a tervezettné|, hama-
rabb te|jesítették a távjukat. S hogy nem mindenki
tudta kivár^nia másik Csapat beérkezését? E|végre
a bicik|izés is tud fárasáó |enni.

A viszony|ag gyors vacsorát követcíen a
még ta!pon |evők is e|teszik rnagukat ho|napra.
Persze most ez a kifejezés nern igazán pontos.
mive| még ugyanaznap este .i0 körÜi az eddig bi.
cik|in te|jesítők futva induInak vissza Budapestre,
az eddig futók pedig a háirahagyott bicik!ikkei és
HaFéve| éjfé| körü| nyeregbe pattanrrak. Igy hát a
futók, i||' bicajosok útvona|án immár a másik csapat
ha|ad e||enkezó irányban. a főváros fe|é.

A visszaút éppoíy gyorsan. esősen és ne.
hezen, no meg persze töretlen jókedvve| telt. mint
odafe|é. A térkép és a valóság köái e|térések per-
sze okoZak kisebb prob|émákat, de há|a a gyors
he|yzetfe|ismerő képességeknek és az egytnas
iránti e|nézésnek. egyik sem maradt rnego|dat|an.
Ha sÜrgősen autókereket ke||ett pumpá|ni. ha elÍo-
gyott aZ é|e|ern, ha valakinek nern vo|t va|amije (a
száraz cipőtő| az esőkabáton és kesáyűn keresául
az a|vóá|latkáig), már jött is két-három fe|aján|ás: |tt
az enyém. Eképp haladtunk szépen vá|togatva
egymást a pá|yán. mignem vasárnap estére beér-
tünk a fővárosba' A Vende| utcától nem messze
megál|t a busz. s ismét te|jes |étszámrna| haladtunk
a su||fe|é. a másik csapat ö le lő karjaiba. Gyors ki .
pako|ás a buszokbó| (mivel sajnos nekik vissza ke|
|ett mennia céghez). és már körbe (fé|körbe) Ü|tÜk
az ebéd|ő asáa|ait. S ekkor következett a Nagy
Meg|epetés. Egyrésá két rövid és tömör beszéd
hangzott e| Szab|ac és Lajos részérő|. másrészl a
beígért paprikáskrump|i helyett Szász Kata. Csokis
és Vergáb vezetéséve| fenséges |akoma várt min-
ket. A gazdag hús|eves és az e|őéte| után háromfé
|e főéte|bő| vá|asáhatott minden éhes Nagy Durra.
nó. (A veEásoknak kü|ön étek biztositva!) Csak
azért nem kerÜ| fe|soro|ásra az ét|ap. mert - beva|.
lom férfiasan - nem a nevével fog|a|koZam. hanem
a fantasZikus ízéve| és roppant mennyiségével.

Mive| másnap egy rendes hétfői tanitási
nappa| ke||ett megküzdenÜnk. viszony|ag hamar e|-
hevertünk a tornatermi szőnyegeken, be|ebújtunk
há|ózsákjainkba, s azza| a ji|eső ét"zésse| hajtottuk
nyugovóra fejÜnket, hogy megcsiná|tuk. Közösen'
Jövőre pedig egy még nagyobb bu|i|esz, és mi is
ott leszünk. Mert eá át ke|| é|ni'

Lydérch & VisMajor



A S. E)til,UGUc
A budapesti Kőzgazdasági Politechnikum-

ban már hagyományként került megrendezesre a

Nagy Durranás, mely egy felejthetellen sportos

uurTí or.u. ápriús közepe táján egy hétvégen. Két

é"" nAká,Oi Zabonyignon-stop tuui1 vllt' tavaiy
biciküstúra az országt<orut. tden öNöZftik a kettőt,

ís.v sztiletett meg a Nagv Találkozás.
Apritis iu.én 1pént.ken) a talitli: ltan

gyiilekeztiink az iskola előn, hogy nekivág1unk az

íinak. Bár hosszas tanácskozás folyt cgész nap'

hcrgv e1meriünk.e indulni' hiszen azes9 is sze-

*.i,kett, a szél is fujt rendesen. ráadásul sem a

rádióacók' sem a tévés csatornák egyíke sem bizta-

iott nunkut az idő iobbra forrluiásának lehetőségé-

r,cl. Am a |anatikusabbja mcggvőfle a racitrnáli-

sabbakar. ltogy mindenképp el kell indulni' ha

ttrvább romli-k az id(i, még mindig abbahagvhatjuk
.bír cz'a lehetőség senkit se vonzott.Mintlta az

időjárás rs helyeselte volna a dijntést: kisütiirt a

nap. így lrát nekiváltunk.
Két lragy Csapa1ra vtl|tunk osztva. a7()k

peiiig 5 - (l kisebb (általában 4 tős) csoi,ltlfltlkra.
v oltak kijztünk olyanok, akik szabadi dc 1 ük ben

sokat spotlolnak. de olyanok is. akik szinte sent-

mit. Eá a helyenként elég nagy teljesítménvbcli
eltérés1 a krsebb csoportok összeállílásávai lrirlaltuk

át, ígY egY esetlegcsen iassabb csoport()t cgY gyor-

sabb váltott, hogy az átlagot tartsuk.
A tervekrrek meglblelően egyszcrre indult két nagv

csapat a Poli elől ellenkezij iránYban. cgv kise|rb és

egy nagyobb felköríven ltaladva. A biciklisek az

ijúoi irion. a futók a Sorclksári útclrr lragvták el a

{iívárost. Termé szetescn a Tcstkultúra Mrttrkacsi.r.
port i ők szervezték meg a.(' egés,,'el.l ügyeit arra.

irogy minél kevesebb baleseti lehr:tőség ac1ód1cln"

",ei 
u,'elsőnek indulil csclpcrítlk a tapasnaltabbak

közüt kerültek ki. Egv crrás tekcrés. ili ' lbtás után a

nagY csapaton belüli kisebb cstlpclrltrk ruáhtlttak

egymást, hogy folvamatosan haladjunk. Iga'z nenr

rűZlünk ki magunk elé túl kemény scbcsségct. a

firtóknak 5 perces knr-ekkel 1rrtniuk" a biciklisek.

nek a 20 km per tirás sebességet kellett tartani. igv

24 (:raalatt mindkét csapat leér Kiskurrhalasra. az
első Nagy l.alálkozás helyszínére, ahol k(iziis va-

csora és beszélgetések, ill. alvás után helyet cscre-
|trnk.. azaz' az eddig futók most átveszik a ke reke -

zőkÍő| a bicajokat, és bringával lt.rlytatiák ,e7'vÍat

vissza a Poliba, míg akik ecldig bicikliztek. most
futva indulnak tovább.

A későbbiekben azonban az, es(i isnrét je-

lezÍe' hogy neki bizony esnie kell' és így iS tett. AZ

éppen úton lév(ík bizony rendesen megázlak, de az
esőkabát sokat segített. Heiyenként komolY ellen-
széliel is találkoaak az úton lévők. A többiek
ezekbőI a v i szontagságokból vaj mi kev e set érzékel-

tek a Jorgos Travel által renclelkezésünkrc b.le sátolt

buu'nxuín. lrJőnként Murphy baj tá1s. is.ó re ztc nc

i"i"nte.ot' a kísérőautó apró műszaki hibá1a Úppűgv

iri;ián. -i"t a nem várt izclmLáz vagy a kajakészlct

tulzott megcsappanasa'
Sámbai késő délután Kiskunhalasra érvén

a futókat kísérő busz teljes legénysége elhagyta a

ia'*u".." hogy közösen fussunk a,Ta\áli.kt>zás hely-
.,i;n,e,".ánotá 

kerekezők már várták a futókat,

*"n r.óou"'őbb időjárás jutott nekik, ezé'rt lendülc-

tesen haladtak. s a terve7cÍÍ idő clőtt értek cl az

ii"ú'célhcrz. L,gY gvors zuhany.és-vacsora után a

legtobben iramar nyug()vófa téíek I)e .nenr alhat-

tuf ki magunkat tcljcscrr. hlszcn mcntri kcllctl vlsz-

,in ,l, irimar ítrt(ikká vált cstlportt;k hanlarabb

r,e.szantar a busizukba. s e ltndultak vissza|c]é. ntert

ui"ixti'e* után 1irtni általáhan rreltezehh. rnint lu!ás

után bic ik l lznt '  
. l .e rmcsrcte :;0n a visszau1rit l  1r r ' t l It

i.lúú-,n,*'.ut"'b iii(í1 árás. cgv -kót hc lye n lt ián l r lztak

útlelzőtábiák. dc trttlst nlár csakazór.tis tiit.ctle rr

ióter]vvei mcnriink ttlvább. hiszcri a íi;le rrtár rncg'

vtllt. A buszok tíitrb lrclvcrr is megálltak' h()g\

Í'clfrrssíthessük készlcteinket. vagY tlrcgszabatittI.

iunk a feleslcgessó vált dtilgainktri}
Vasárnap cs1e l() ilra tájhan ér.1i,ink l)r:strc. :

az isktrla kijzelében isntét rrritrrlcnki kiszállt. il i 'g!

krizijsen érkezhessünk vissza. s létre jiitt a rliásridik

Nagv l-alálkozás. A sulibarl nélránv lclkes tattár e '

diáfiársurrk várt minket, hogv pazar laktlrrrával

ünnepelhcssük meg a megérkezést. A beígett

pup.ika'k*mp li he lyett azon ban komot--l' ttrc n ü

uert ranr. A meleg húslevcs után választhattunk a

sáÍián.r-os rizses pulyka. a szalonnával tűzde l1 rnar-

hasült v(jriisborban és a bakonYi csirkc ktrnYakban

és fehérbtlrban k(izül' melyek me ilé hurgt'nVaPüru.

ztilrlségcs rizs ór galuska volt a köret. A vegetariá-

nustlk 'számára tejÍiiltis gombapiirkö1t kéS^lt. A

kiadtjs Vacs()ra után a ttrrnateremben vetettrik meg

há1.izsák|ainkat. hogv a hétfiji tanóráktln rrrár kipi-

l rcntcn vclressünk rósn'. .

Igazábő| cgv ilvcn hullt nem lehet clIttt'-

sélni. e;rt át kclictt ólxi. A legttibhen n1ég a ,zttlt.'u.'

esőben való Íütásra is örönrmelés ke llcnle ' ..i-

menvként gorrciolnak vissza, méglra akkor Ús tltt

tdrán az1Írlntolgatták. hogy vógieg abbahagllák e zt

az' egeszeI. An hiszenr. |aLán az egyik icg.ilrhh bult

voltlz. nlert nem ígazán a nagy tel.jesítménvckrííl.
hanem a közösségriii szirlt" hogy egvütt csináhuk

vógig"
Í:s-tc}mészetesen anr(l l . h o$Y vé gi gcsi nál tuk

Ezűton is kiisztinjük mindazoknak. akik

segítsége nélkül nem 1öhetett vcllna létre :

Testkultúra Munkacsoptlrt
Jorgos'Travel
stb.
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A maratoninak csak
Az első és az uto|só

a közepe a nehéz.
100 méter könnyű."

f.-
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,J

. t

1998. ápri|is 26.
Az idei Juventus Maraton napja,
mikorcn 4 polis is megmutatta, az
i;azi kihívás |egyőzhető távo|ság.
Horuáth Robi és Fehér Gyuri
ősz óta készültek efte az esemény.
|Q, míg Schittler Mátyás és
Spangli Sanyi csak nernrégiben
döntöttek úgy' hogy ebMl a bu|ibó|
nem maradhatnak ki.
Genáh| Krisái pedig a fé|-
maratoni távot tetjesítette.
3 újabb kép kerü! ki tehát nemsoka.
ra a "maratont futottak.' kozé, Sanyi
ped(7 megkapja a "Z-szer" feliratot.
ok már tudják' mi|yen ézés vott,
mikor minket biáatnak, hogy ne
adjuk fe|; mi|yen nehéz néha a
tempó, mi|yen jó utána e|hevernl
egy pcit a fwon és napozni eg',r
keveset.
Tudják mi|yen ézés másnap kisse
fáradtan ugyan, de büszkén besé-
tá|ni a su|iba. ÍVlert eImondhatják:
megcsináltam. LegyőZem a |us.
tábbik énemet, véglgcsináltarn'
amit elhatáncáam.
ók mar tudják' Ki |esz a kóvetke.
ző?
(RészIetekó|, é|ménybeszánro|ók.
nc| a kovetkező számban o|vashat.
tok') 

Major Arpad
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l99t{. lV. Iit. IJp-i ba.jrrtlkság V. kcs. Iánv z,ál1
flgv nap - ké1 vereseg. lJcrzscnYi ós a l)renrie r csa-
pata is iobbnak biztrn-'vult. Miután én nagyoi talá'i.
ktláam KrskunhalasOn. a7, e lrnontlások a|ap.ján aA
vó|tm lbl|cdezni, htlgy a kikapás ...'ka nent csirk irz
cl  Icn télbcn kercscni l t i '
Még két Í]leccs és e lrliji ' htrgY a hattls diiniijbgn
htlgyan végzrink.

e Nyári riipls edz(ítábor .i

i,esz' ha a létszáI.rr mininrunr tiztti. Az.lk.jclent-
kezhetnek, akik 1árnak erizósre' A lrc1i hárombti|
iegalább egyszer. 'I.chát ijsszcatlilnl az edzósck
számát (van jelenléti ív) és e|osi4om háronmal.
Yérző szíwel mondok le róla. ha kell, de úgy ér-
zem, rajtalok múiik. (A negyedben eddig nyolc
edzés volt./)

I Ial 'c

ROPIS illRi\DO
.|.émák

o mórkíízesek
. nyár

r Kcnileti ba.jnokság
A ,,nagY'' Íiúk nyertck. a nagY lányok nriistlrlik
hclycn végei.lek' A,,kis'' Íiúk szrntérr Iryertek, rnig
a lányoknak május 4-én d(í] cl: elsíjk vagv másilcli-
kak' A mérkőzések szomszédunkban. a Lenhrlssék
utcai általános iskola lermében játszridtak igen
nehéz, szokatlan körülmények köziitt (belrig(r ge-
renda, rtipipályánál éppen nagyobb torenr). de az
ellenfel is itt játszott, és a tudás melleti a gYorsabb
alkalmazkodás is szerepet já1szott. F{a lesz. 1övőre
is indulnak.



GESZÁMoLŐ A rcnnÉrpÁnos
Hezrg,UNlorcsÁc 2. FoRDUt-fu ÁnŐu

Az ősziversenyhez hasonlóan a mege|őzó napok

időjárására rácáfolva április 26án (vinte először az

idén) csaknern tellesen felhőtlen égbolt koszontotte a

korán ébredőket. A város külinbozo pcrntjairól igye-

keztek a Poli kerékpárbainokságára a versen1aók.

Sajnos többen nem lehettek ott a Versenyen. Kér őszt

veisenpő "ügy" mian eltiltva, Fe|hó beteget jelen.

iett, Háváth Robr inkább r'narat()nt futom (igen ió
tdóeredmérrrryel)' ()olin naPozott az őceán partján,

Mihók Viki brciklije nern 'állr Össze" a Verseny napjáig
(és azóta seni), Bágy lacijeien volt ugyan, de rninl

ec]zó menedzser-édesapa instruálta fiát, tienl ts

eredménytelenúi. Meichl Marcl rnás sportág verse

rlyén verepelt ez időben.
Leány kategóriában Inost sem volt indtiló, Btrkvaí

[isztt:r elszalasztotta a lehetoséget, Lrogy egy sokáig

fennálió iskolacsúcsot állítson fel ebben a kategórtá-
ban' Jövőre ugyanis harmadikos lev. Egy lehetosége
van, ha sikerulmegbuktatnia magár. (Kedves elsos

leányok, osszel tiétek a pálya, a leány karegória még

n J L w  )

Fiú kategóriában egyedul az őszlbajnok' Herczeg Tamás állt rajthoz' A Pcli versenyvabályai verint

most neki is a férfi kategóriában kell indulnia.
A női mezony hárorri réwtvevóből ál]t. Itt volt előszor is Jakab Jtrdit, az őszi forduló gy'óztese, iskola

csúcstartó, aztán Kónya Brigi, aki az óssze| eltévecjt a pályán és Fodor Éva, akt most debtrtált a Polr.

bainokságok torténetéber'. t<o'.'tuk Brigi tekert a legtobbet ez évben, és o is runt a vám esélyesének,

e legtábu részwevó a férir kategóriában ;on ossze. Itt volt az őuibajnok és iskolacsúcstartó Csaba,

Haász Éeri "sotét ló'-ként u".,"n5i"tt, az oszifiaskóla alap!árr nem lehetett pontosan megírélni eséIyen,

azután Majer Tibor újbiciklivel' Ko.,,, Peti éptrlen lábac]ozóban volt rneghúléséből, Marosvári jó erőben

érkezett. f)omokos Balázs, Bálind Dini, |-Ierczeg Ancirás és occse, Tamás csatlakoztak rnég. f)e rre feledkez.

zunk meg vendég,látónkról, Moinár Lajosr.ól sem' aki a lrazat páiya elonyét élvezbette és élvezte is. \'i:ri

clégként is tobben csatlakoztak. El|otr Vodros Gergely' akit Meichl Marci .kü]c]ötr el" baráti köréból, és rnár.

ősJel is ver.epelt, Nagy Péter Évaférjeként iogosult az indulásra, Kónya Attila (aki Brigt unokatestvére. és

az elozetes híiesztelééi szerint igen nagy átiagsebességre képes) is megérkezett az utolsó pillanatban. Az

igazi meglepetést Bágyr Milán szJgáltatta' aki inint"gy 9 esztenclosen válla.lkozott a 2B km-es táv megtére

láre. (KiIi ídé,,.fel q éves ennenmagát, és tegve feÍ a kérdést, hogy egyáltalán hány kr,r letekerésére r'oll

képes ?)
A u".,"ny imnrár hagyomány szerint egyéni időftltam formában az alább vázolt iltvonalon zajlott:

BUDAJENO q,\t TELKI

PATY

( BUDAKESZI )



I

I

Az úwonal domborzati rajza nagy1ából a kovetkezo:

BUDAJENO PATY ZSÁMBÉK CEL

Mint látható, a versenyleitővelkezdődik, ahol is az ember e|bízza magát, sugy érzi, hogymicsoda nagy

eróben 'an. Épp",r csak hogy beindul a vérkeringés, és a táv legmeredekebb emelkedőjéhez érkezirnk,

ahol is verérryedik a derék sponoló. Fz a vakasz pont aITa jó, hogy a combizmok és a vádlik "bedur-
ranjanak", elmerevedienek és eros iégszonrjunk keletkezzen. A táv negyedénél aztán hosszas gurulás ko

vetkezik Páryrg. jtt az ember megpróbálja osszeszedni magát, feldúsítani a vérét egy krs oxtgérrliel, hogy

aztán egy '.'n'ák emelkedőbe kezdien a Zsámbékig taÍtó hosszú egyenes szakaszon' Itt jól el lehet kapnt a

t"mpót' egy.'"észt er'en a szakaszorr dc! el a he|yezés. Zsámbékra kb. a l7. km megtételekor jurunk, onnall

pectig ismét n-iasszív emelkerlők kivetrk egyinást Ti.lk érintésével Perbálig. Ez a másik meg}ratároz,ó szakasz,

itr kiáerul, hogy ki van edzettebb állapotban, lriszen a huszadik km-néI kell még jobbarr rnegerőltetrrÜrik

magunkat. Peil.,áion az urolsó szakaszhoz érunk, an-;i isrnét lejtővel kezdóciik' de csak azért, hogy a beiutó

elór.t még egy 2 k.rrr es emeikecló lehessen. A célba egy róvid v,zszirttes szakasz r.ttán érhetünk. i,áthatjuk
tehát, hJgyváItozatos a ierep, !ó ciőber.'vtást rgénvel, a hossza megkíván bizonyos áIlóképesség-^t ls, ntir"'r:I

kb. 60-80 percig kell ktudeni.
Az eiozetes várakozások szerint az iskrl]arekordok' nem forogtak r'eszéIyberr, mivel a versen1ztlk a ié]er r

t.ietn edzhettek anny.tl, tTiint aZ oszt forduló elrirt. Ktvétel volt talán Marosvárt Pérer' Gavallér Csat'la t'ls

Majer Trbor, akik renclszeresen, szinte rninc-len n;-rp tekertek valamennyt, A tobbiek rrtkán jutotiak btcikii

koze]be az rdérr. |légis szárnos kellemes megiepetés szúletert a versen\,€n.
Elsőként Bágvr Milán rajtolt az édesapa.ec1zó.metredzser Lact kíséretével. Kilerlcéves kora eilr:nél.r.: iger,

derekasan, egvenletes. lrúzós tempóban lrajtott és sikerult a korához képest igencsak kiválórlak tlondharó
2okm/h.s átlag fijlé kerulnie. Ezek után szinte kŐtelessége a nyáron felkészülnie, edzenie a szeptemberl íOf
cuióra, ahol hasonlóan jó szereplésr vánrnk tőIe.

Milánt követve a női i.ategó,iu u".,",l\ooi rajtoltak. Elsőként Fodor Éva. ma;d Brigi, trtántrk Jtrc1tt egv
egy perces idokozonként. (A rajtsorrend egyébként az ószi forduló alapián készüIt, az akkort eIedIT]éIlvek
alapján fordírva.) Mindhárman lendületesen kezdtek. Jr-rdit még a helyszínre érkezéskor az autot',iil nézve
megrettent a telki enrelkedő látványától. (Nevezhet!úk ezérr telki emelkedő helyett .lelkt enrelkedórrek'.)
Nehezen krzdotte fel magát és ezzelVesztett is egy.két percet. Brigi viszont firssert feljutotr és ezze| né,nl
elonyre teti Szert. Éva nem .lotte el" magát, o idénv eleji futamként kezelte a VersenJn. Brigi tartarii tucita 1c;
tempóját és rrem is tévedt el, mint azt ósszel tette. Így i óra 9 perc 41 másodperces rdővel megjavította
Judn iskolacsúcsát, ami meglepetés' ha azt vesszük. }rogy nem sokat tekert az idén. A továbbl sr;rrendei í:s

idoket a cikk végén látliatjátok.
A nők után a férfi mezőny rajtolt. Esőnek Fert, akinek nern volt bajnoki ideje. Rsőnek ii.rdulnt hálátlan

feladat, nincs kire hajtanr. Feri azonban így is baromi nag'yot hajrott. Feri után percenként indulrak: Bá]inrl
Dirri' Domokos Balázs, Herczeg Tamás' Molnár L,aios' Kocsis Peti. Maier Tibor, Marosvári Péter, F{erczeg
András és Gava]Iér Csaba. A raitbeclsztás után érkezert egy "kuisÓs", Vodros Gergely. rnajd Kónya Amtla.
aki Brigi unokatesrvére, é:s aki remek tekerő hírében á]It'

Dini sokkal erősebb tempót cjiktált, minr ősszel és jelentősen megjavírotta akkori idoeredrnén-vét. A Csa
ba által felajánlott, a legjobb átlagsebesség'javítónak járó kúlondíjat nyerte el. Domokos Balázs is err1sen
kezdett, siken-llt neki is megjavítania egyént rekordját. Herczeg Tamás' az őszi bajnok v.iszont gyerrgéLli..
idoeredménnyel zána a Versenyt. Nem rulalc1onított lelentoséget ugyanis antrak, hclgy a nyereg lejjebb van
téve a szokásosnál. Ettől begTrcsolt, lenreievedetr a lába és ez meg,határozta a versen1zését. Laios edzés
nélktri is kissé gyorsabban hajton, mint ősszel, Kocsis Peti viszont gyengébben szerepelt. Mentségére szol
gáljon, hogy éppen gyógprlóféiben volr erós rneghtiléséből. Nehezen bár. de tisztességgel végigkuzdötte a
távot' Majer Tibcr szereplésén meglátszott, hogy r'rap mint nap hajtott a télen és hogy ú! bicikJije van. O is
jelentős, több, mint 5 perces javítást produkált' lvlarosváriPéter szinte megismételte ószieredményét, ak.
kor vtvont Tibor előtt végzett' Mosr ez nem sikerult neki" Herczeg András is valamelyest gyengébben
ment, mlnt ősszel, de még ez is kirunő eredmény, külonosen annak ismeretében, hogy ő nem késztilt erre a
versenyre' Csaba nagyon jót hajtott. A r'erseny elón ő sem ten'ezte őszl eredményének megjavítását. lgaz,
sokat edzett az idén, de az utóbbikét-hárorn héten nem volt erre lehetősége. Sajár bevallása szerint az elso
emelkedők 0d. mellékelt ábra) elég nehezére estek, de az első kanyarban mért részideje jobbnak bzony'rrlt
az ósziné|. Ekkor merüIt fel benne, hogy talán írj rekordot is felállíthat. Ez sikenrlt ls, ezze1saját magának is

I

I

PERBÁL



feladva a leckét a további versenyekre. Vödrös Gergely tivtességgel helytállt, de ő elmaradt őszi formá]á

tól. Kónya Attila igen !ó hajtással a mezőny harmadk legjobb idejét produkálta' rgaz versenyen kívtil.

Az e|érteredmények az.a|ábbttábtázatban olvashatók. Ezt megtaláliátok a tomaházifaliújságon t.s.

Llgyanott látható az .orok ranglista", ami az Összes ecldigi induló eredményét, az iskolacsúcsokat, a teljesí.

tjset iaopontját tanalma,,^. í,h"tbongévni, tervezgetni l Várunk további |elentkezőket is, akik a nyárot'l

felkészüInek és beneveznek. Külonösen a fiú és a leány kategória vereplóit várjuk. Néttány elsős fiúróI az a

hír terjedt el, hogy nagyon gyorsak, 32.es átlagot is tudnak. Kíváncsiak vagyLrnk szereplésitkre I

(u.i.. Csaba nyen egy fogadást, miverinr 2 percet "ráver" Ferire.)

Líszuk végül a helyezetteket I

LeélJ
Nem volt

Női
induló.

1. Kónya Brigi (Hadosztály) 1:o9:4l
(úi iskolarekord; régi: Jakab Jlrdn.

2. iakab Judrt (taner"o) 1:14:53
-1. Fodor Eva (tanero) i:36:38

Fé'ú
1. Gavallér C.saba (taneró) o:49:o7

(úi iskolarekord; régi: Gaval]érCsaba,

24,t1kmlh
i : i9 :59 ,  21 ,ookm/h,  1997.  szepí . . )

22,43knftt
17,39knk

34,20 km/h (úl iskolarekord)
D:5 i :27 ,  32 ,65km/h,  1997.  szept . )

]z,O8 kmÁr
2t),58 kmr4l

a kl.cj l  r lkás

2o.o0 laü/h i a.rl rnn

21'00 |ín/h | 1.43 lqx/h

26'8? vJúh l 2.71 ]onrn

2, |]aász Ferenc (tarrerő)
}.  Majer T ibor ( taner.ó  l

Granrláltrnk a vei.senyzóknek I

NiK

rÉnrrer

t

?
I

!Domokos Balázs
Herczefi-amás

O:52:22
0:56:48

Az alábbr ráblázatban a telies eredrnén!'listát olvashatjátok.

HELYSZIN: Budajenő . Telki - Páry. Zsámbék . Perbál - Budajenő (28 km)

19 49 lovl i 8.22

'ó, *"/.l;].í*';.
ístz ̂ i.* ő ia "Ázo oÁ o"^ 

-.z. 
ro m'^

2i.59 kÍ)/h l 2.58 t.'uln

24'22 tj]k i .2.óE t.lt'

28,24 h\k I -O.SZ non

27.18 wnk I -4.08 k-o,t'

féÍi \ 76 :22

VENDEGEK

(a vastagított adatok új iskolarekordok, ill. a legnagyobb egyéni javítás)



ffiiflw#wdf rq

xrnÉxpÁn HázrsAJNoKsÁc
Ón.ör nemer.tsra

heb'g'
zB NÉv csapat idópont

menetidó átlag.
sebessés,perc mpeK

NOK

FERFIAK

r lKónyaBrigi |neoosznalv| 98.ív. i 69:4l |?Á,1t tgÍ'/h
z .lakab Judir I TANERo I 98.1V 74 : 53 \2.43 Wnth

e lJakab Judít i TANERo i 97.X, 79  :59  t 1.0o lÍn/h

4llvlÍhókviki r*nRcl i sl.x. spl zq _l 8.99 lcn/ir

s |LÁzárZspsa MCMÁSTFJ{ i 9,l.x' 96 25 i 7.4, krn/h

íffi;6-* 
-r---rffi-l 

e&t\r 96  : 3 8  i 7.39 krvh

? Bonta Z,s.tz,si ; I-iADoSZTALY ' 9?.X. 1 00 : 56  I 6.64 kÍn/|'
8 .Ríc.ó Kriszra , ra."E i sz.x l 1 Q  : 2 0  l 5.23 km/ii

r |Gavallér csaba l reNBnó 98.Ív. | 4e:o7 34,20 wnm
z ;Gavallér Csaba TANERO q7.X. | 5l:27 i  32.65 wnth
r lHaász Fen-- ' T,{NERo 98.1V. I 52 :22 I 3z.os :tcntt\

a iColin Hackett l rarunnÖ 97.X. I Sa , ls I :o.vz tmnr
s lMaier Tibor f -rar.rEno

98.1V. ' 56 ,48 29.58 rrrvi' '

7 iffilnd uull MCMASTER 98.1V. 60 r 38 | z7.lL lrcnft1
elgagyi táii 

- 
TANERÖ 97,x, i 6o:39 i z7.7o :rcÍ\h

9ls'é.'1Gáb"i Hson 97.X. i  60:40 | 27.69 wnth

ro lMarosvári Péter l TANERO 97.x' l óo ' 49 i' 27'62 u'Íí'th
rr Marosvári Péter .l'ANERo 98.IV. i ó1 : 14 2?,44 W^lh
rz rMaier Tibor TANERo 97.X. 1 62 :32 i 2687 krn/n
re 'Horváth Robi rarunnŐ 97.X. | 62 : 47 26.76 Wt\k
--T;;- *;-r'4 |Kocsis Péter i TANtfo 97.x, ó3 : 01 \ zo'aa y',*

.trgqá't"i*'-] @-
ÍT |Mohár Laios i TANERÖ
rZ lKerekes l-aci I KANDI

I e8.lv- I -64 :58 i ?5!9_94
I %.x. 65 34 1 zS.Az rm'n
i  q7.x lr  u.aI_| ' i ' l9 k"ú. '

lt iMeichlMárton t"tís 97"X. 66 49 lzs.ta rmnr
re iKocsis Péter 98.1V. i 68 : 35 i 24.50 kn/h

:g]H9I9'=€ ]e!.$-'i LsI!H9-
zr iDomokos Balázs MAs

L_97X.- i 69 122 i 4!.22 kJnlh
i 98'Iv. ] 69 l3a | 24.Í1 Wnlh

I e7.x. I ll: !?_
I qg.tv. i 78 ' oo

21.59
2r .54

kÍ'/r'
l""tt

24 ]Bá'ind Dlni . Mct'4AsTER rz.@



nÖpurraDA i| IBAJNIOKSACRaDü\át.tve
L IFTC (Mc Master)

DarócziJudit,- ko,vács Tímea, Barabás Józseí Bálind Dénes,

Horváth Csaba, Melczer AftÍta összeál|ítású csapat

l l .
i l1.
lv.

l-laMi's
Törtető Tanerők
Szmarí 0

A LEGJoBB rqŐtes rÉRrl ;ÁrÉxos a játékosok szavazatai a|ap,|án

Lázár Zsifia (HaMi's) és Haász Ferenc (HaMi.s) |ett.

Az lFcR és a KV-GYROS csapata a csoportmérkőzések során etégteten számÚ részvéteÍük mÍatt nem

léphetett pátyára' A hiányzok igazotatlanut Á,,,,it,l, távol, az e1en|etiátetosaÍnak idejéveÍ pedig szaba-

don garázdáikodtak. Hmmmm..' !

Gratu|á| és hÜrnmög
Szablac. a rendező

AZ utobbi időszah sPortesem ént2eiről.-
Haász szemből

l. I'olimPia: i,e a kalaPPal La.1os
elÍíit" ez iisszehozni így! Iirdcnres vtllt'

hisz a kül()nÍöle sportágaknál rninimunt
házivcrscny',mennyiségíí'. csapat ve11

részt' dc ttibbnyire sokkal nagYobb
|élszánrban. mint an rnegsztlkhatluk'
Sok Írj. rt1clijször |elhukkanii tanár-"
diákarc.
(.sabáva| sztrmbat reggcl 7 ílrakrlr 4(X)
m elííÍutanrtlt Íütni. ne tudiátok mcg.
nrrly Í'clcmelő' de becsülcttel küzdiit.
tünk" és emelt tijvcl néztük ciiáktaink .

l rárát. (Na. ncm mindegvikétl l  haán a
,l.,briszám. rk slán]()mra afanvnrcntcrek.
hisz súlyl ökésnél [ 'aj i ls,  gerclynél
Szabl,ac (sőt" nrost I) ini  is) r,crhc' .ct ic-
nek. ahtlgv a bringánál (iavallér (.sal^ra

is egyerluralktrd{l. és az írszásnál } It'r.
váth (.saba' Mit regyünk. valalrogr. ir
kaiak.kcrrut Íel kérrc ve nni. lrtlgl' ara-
n-vos lchcssek
A l l ami .S  szercp lcsc  k i sÚíc t i c '  har . rn-
ltiságot mutalva hol jti. lrtrl csirÍils. t.lc
maid' minde.nhoi megmutatva" hogY
szánrolni kell vcle.
(Végre vasárnap ójjelI Szép vtllt. iti
vt l l t .  r lc al ig élteml)



2. Négy nap pihenő utrín péntek egész éjjeles AKG elleni foci. Némi információhiány miatt azlhtttem'

tanárok elleni egy meccs. Alom, édes álom maradt a dolog, egósz éjjel ha1uís. és bár nagy arálryball nyer-

tünk. számomra vesszőfu|ás volt' mert például az utolsó meccset végig sem ludtam játszani. annyira kiÍá.

raszlott a foci.

3. Évek óta mindig vártam április elsij vasárnapját' hiszen ez a Vivicitta városvédő futás időpont.
ja' nem voltunk sokan, de hát l2 km-en csak úgy nem szok1unk heccből indulni. ó2 perc alatt sikerült

lefutni" 5 éve 48 perc vrilt azidőn' Mlt tehetck' iiregszem. Szép lassan'

4. Két hót pihenő. majd a Nagy Durranás. Nem kis munka után (Ítlleg Szablac) csak egy óra csúsziíssal

elindultunk, flélve, nagyon télve, hisz aze|(ireje|zés rossz időt jósolt. Sajncls pontosan. Szercncsére a
rossz idő elviselhető" a spcrrttcl.iesítmény kívitelezhető vo1t. Megcsináltuk. apróbhr hibák mellett jól- Min-
denki jól ére,,4e magát, nen'l csak tekenürrk' lütottak is a népek" scrkat beszélgctlünk' voltak. akik pihelrő-
idcjükbcn is csicsereglck addig kevóstlé ismert ... mások}al. Szánrclnrra inkáblr a szenuczi's iuttrtl (mint a

tanár<lk tölrtrségcnek. lrisz elóg kevesen voitunk). r1e a jti hangulat miatt kicsit sem ére:4em. hngv icmaracl-
tarn valarnir|ii. E'nnél rosszabb programunk sose lcgyeni Hála persze az'igen tűrőképcs' lüre|rnes" sp()rt()s.
kemény'' jri clunrás stlr diákságnak.

5. tlgy hót. ós rnár e i is 1ött egv újabb vasárnap: bringa ez is" mÚgis más. Itt már csak aúsrta te1jesítménv
Yafi. ez, a ..avaszi országúti kerékpáros háziverseny. Valírszínű, hngv az utribbi ir]ií sok sprlrt- ós cgvelr
Íblailatairrak te1ítcttsége miatt iíszhöz kt.tpest kevesen vclltunk. Azon ntka renc]ezvénYck egyike vtll1 cz.'
ahol tiit;b a Íanár. nrint a diák. Ciavallór (.saba gvámko<irisa következÍében nrindenki rnindent tucicrtt: ki.
nrit, htlg.v- lrán1-szilr. tehát tervekkel. elképzelésekkel ]öltünk. csak nekem volt tisza laprlnr ar' tisli cili'vr.:-
dés miatt' Voltak félclmeim. hrsz.fibtlr a Ptrlip1piii11 nagyon nregközelítetí, és azőta nenr bringázl,dnt' /\7
ííszi intlulási stlrrenclhez képest Íbrdítva indultunk, tehát a iányok után nekcm kellclt rajthtlz állnt'nl clsii-
nek. Szabl,ac indítása után tehát. a htilgvcket cliragyva - neki az enle.lke.l(íknek. 'I.eiki után ttí lrittcttl.
Íblacltlm. Síít rnajtlnem komolyan, meÍ annyira lelassultam. nrajdnenr lépésberr haladtam. Aztán ugv
éreztem' milYc.n ciki az ilyesmi, megpársr'áz' méter után maganlhoz tértem, és hajrá| A régi berögzüil
érzések beugrtrtlak. lógzés és izclnrzat cgYtnásra talált' és aZ egyenesebb útcrn az akaraterőt scm kellet1
nagyon bcinclítani. I.]dzés nélkü| pcrsze csúcskilzc|t nern lehet elérni" de az ezjjstérem risszejcitl. Vijriis ktid
ncm r'oit' de (.saba ltár<lmpcrces előrrye még a:l,z'a| scnr kijzelithetii mcg, Marad a gratrrláciri. Azcrt nénri
javulást várok a 1tivíí iísa(íl

Nos. kcdvcs olvasri. lehet. hrlgy igen szrrbicktiv" csapclttgri. ,.sziisszcnetct'' i l lvastá|' Annak is szántanr.
Bii.ltls. hogy Ncked is van hasonlti, tán melvebb gondolattld az iskolai spofiélctr(íl hánne!y tóntáhatt. lr1 l.'
isI Az elsőA szolnt.rki kalandjára is sokatl kívárrcsiak voltunk. Ilelhő is év élejón pariagtrll hever(i errcrgiá.

kat mtrzgatott meg' tlríjs spor1él.1 16|v;lk a [,olitcchnikumban" 
"WemiÍ{ban 

mégis a hazr,ersenyeken
kiwi aiig iruurk róla. Szennteni mQ3 az rlyen szubjektiv élnrények is olvashatók, nenr uttatnak nagyon Ir.1a-
tok!

HaFe

JON! JCN! JQN! lcwt JCN!rcnt

EqY AqYBAN A KCCRDINATORRA
A e+3 BÉszrs sffiaAr BFvEZErő rrrzoDJA

AZ IDEI Év urq^só ffitffiÜ.íi*íf szÍnÁsnru !
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/'z a|abbi sporte se ményeke n való ré s zvéte l én lehetett po ntokat gyűj tent :

- ránbajnokságok: teremhoki, 
- röplabda: cdzósek. bp..i ba1ntlkság.

- szakkörök: SH.'..KAN karate (Bátind D. csoportja), - Vivicitta: 12 km -es lirtiís. március 8 -ai ,,nlarat()|l

NÍaraton - kör edzései, 
^k;'il;d". 

(Antal S. csoportja) - szentetrdrei cluatlcln'
teremlroki; szolncrki 24 órás'

EGYÉNI VDRqENY

fu/m
Csak az első tiz he|yezetl ererJményével!

ltfu\i/,

|-]elv Név ooxÁ Tont He|v Név osztÁ|y ?onI,

1. o Antal'Móni
? Burda I'illa

i Tőkei Timea
4. Vér Di{na
5' Proiszner Nóra

6' KovÉbs Eszt,er
u :szabo''Riú

I llalatoni'Bubara
9. tíonlk Ancsa

l0' Rigó]Krisxina

l. e Horváth:Rlbcrl
2. |Luász F.crcnc
3' }:ehcr Uvörgv
4. $zabti Má*on

5. t}álind i)éncs
6. Horváth Csaba
7. oláh Tibrlr
|{' Stíndor |stván
9. FtlnaíMrírton

SzmarlA
MáS
Sr,marlA
S't.marlA
Poi isz
elsií A
MáS
Polisz
első A
KáVé

l05or5
69.6'
6,V4 ,
őt4,?
640
f,t 3 .'
s,88,,,
5s1;
5,,15:,
44i',,

.[.ane r(í
'l 'ancrií

c l s ( l  / \

Szntar lA
Mc Mastct'
Mc Mastcr

SzmarlA
(iYRO37.

Sz.marlA
SzmarlA
KAn<ti

t  19 l
|Í42
1000.5
980
Á q r  5
(,55
s21
510 ,5
4,86
444l0  - | l .  Pá l l}enes

Kerekes LÍi.sílc'

s&f
(Mivel az' <:sná|yfőnijkiiknek lehetőségük
os;4álvuk létszámába is beszárnítiuk' )

van a7' tls;{ályukat erősitcni' ez,érÍ' (lke| az átlagolásná1 sa;át

He|y aszLá|y ?ont Létsz o:^ Hely aszt,á|y ?ont Lé*cz. Aüary -

l. O Sirnlil#,
2' első A
3, Polisz' ,',

4, .tÍffiis. ...

5. llr40'.t1{q.sJér

6, GYRoSZ.
7, Má:s: ]:

|{. 
-I anerők

9. Leg(')
l0. .tÍad(},
l l. KáVé
1) KAndi
13. ',Kor(is..
l4- l 5. Prlyoh{)

,lfloR

6746 27
4091 ,5  l 0
2465 ZO
2428 24
I t (19 Z?
6-i'7 5 r-)

1ti l{3"5 30

2549
1 ) 21 . 5
I (rt )t l

s44,s
541 , .5
480
2ft4.5
4 l 0

347
l ' ó ' . : . .
l?!,,,, ,
lsÍl ..',
.83,.
T:5' ,
#3'',,'

43
l1
1 a

l 4
l t
30

59
5t{
) U

39
26
,l.6
t3.
t3

12

(Az át|ag kerekítettérték')

üdvrjzlettel:

HC)L,GYEK

Gratulálok a Testkultúra Mutrkac soport n evébcn, sportbaráti

Vendel u." április 2ó.

Szabii l,ászlti



Iskolabírósági hírek

Jutasi Bálint ügy.e

Az l998 márcrus 27-ei lskolabíroságr L]lés Jutasi

Bálint Korcs osáályos tanulót, vordege által tonkre-

tett pad rerrdbaáelere kiteleá a bíróságl íté|a irá-

sos formájárrak kézbel'áele ut.án három napon belrii.

Az e||enőrzést Farkas László gondnok vega el. Ha

az ellrerrőrzés végeredménye szenrrt a pad trern ké-

sziilt el' úgv Jutasl Báirnt az lskolabiróság ítéletének

v-egrehajtasát megszegte 1,fuvel az elle.ne felhozott

o,uá (u, Isko|abirósás, itelet-enek serrrnribe véieie'

megszeg;ése) a Biróság nregrtéiése szeririt lngatag

alapokon nyugsák. e^ a vádat a Birósag e|tette. A

kárieritésr kötetezettsfu végreha1tása - allitólag fei-

reértés nriatt - azonban nem krelégítő^ ezén a kart

Bálintnak a íenti dTntés ér.telIneben háronr napon

be|ül rrreg kell tenterrt

Strupka Gabriella iigye

Az l998. március 27-ei lskolabíróságl üés Strupka

Gabnella |FoR osaályos tanulót az iskolai murrka-

kezdés pontos betart,ására kötelez Gabinak ponto-

san' reggel 8.30.ig kell niegérkezire, eilenkezo eset.

ben nrár az ot percerr belüli késés is igazolatlan órát
jelerrt Mivel Gabinak már csak három igazolatlan

órája hiányzik a kiáráshaz. az tskolabíróság hatá-

rozottan tanácsolja Gabinak a pontos rskolakezdestl

Murvai Péter ügye

Az 1998. nrárcius 27-ei tskolabiróságr lJles N{urvai

Peter IFOR osá.ályos tanulót a Kőzgaz/raság Poli.

technikumbó| ktz'atu. Páer igazolt és igazoiatlan
hi.{nyásai a mqargedett (okta|ási törvényben ts

'uialy,ott1 keretet joval meghaladják A bíróság

sernmilyerr enyhitő konilrnaryre utalo jelet nem

taiait' és sajnálat|al vette tudomásul, hogv Péter

nem jelerrt mqg a tárgvaláson.

Kremán Veronika iigye

,Az l988 március 27-ei lskolabírosag: U]és Krenlali

Veroruka KAndi osáályos tanuiót az iskolar r1o.

hánvzó helyerr ',zaló tart,ózkodástól eItrltja az lT által

kirótt bttr'tetes lejartáig. Ha Verotuka a Bíroság

ítéletá megszegné' azorna|i hatállyal életbc lep

(bíróság tárgyalás nelkül ) a felfuggesáett k-t zaras

Közgazdaság Politechrukunr" 1998 ápnlis 2

Barta Géza rskolablro

NOMO A IANARONIIAR
l. A tiinítír.shoz:

Egy ember vÍ ha]lotta. hogy jót tcsz a kutYítnak il

csukamáj ol aj " Elkezdtc drrbberm annj írn irk adn i .
rrrégpedig nagy aclagokban. Minden nap a térdci
közé Íbgtii a tiltakozó kutya Eét. kifeszítel.tc sz-zr
ját' és beieöntötte el folyadékot.
Egysrer a kutya elugrrrtt av oiaj pedig kilött-Yent a
padlórrr. A kutytr aztán. tu' cmber legnagyobb meg-

lepetésére' mégsem rohant el. hanem nyirlni kezdte

a kanalat. Ekkor jött rá a gaz,dil hogy kutya nerfi aZ

olai elien tiltakozott. hanem a beadás mócl"sz'ere
ellcn.

J. ii gyerekekhez,:

Egy osalád az étteremben va'sorálroz, kész-ü1iít1ii{t. A

pinoerno elóször ri Íblnóttek rendelését vctte Í.cl. az,l'itn it

hétéves kistiúhoz' fbrdult.
- Hát te mit kérsz,? - kérdezte'
A fiú félénken kijrbenéz,ctt. ós vcgül kitúiktc:
- Egy hot-dogot kérek'
lvteg mietott a pirroerníí félírhiitta volna a rendelést. a

m:r.ma közlreszólt:
- Szó sem lebet |rot.clogról! Ht.lzz'an neki egy-. szelet húst

burgonyaptirevel és sárgaréptiv zú !

A pinoérnő azcmban nem tigyelt ríl"
- tietohupot vagry mustárt kérszhoz'zál - kérdezte a

fiút.
- Ketchupot.
- Egy perc múlva itt vagy-ok - mondta a pinoérnő. és

zuz.al a konyhába sietett.
Az' usztalndldermedt r;send lett. Végül is a fiú ktjrüLné-

zett és így szólt:
- Látiátok! Ő komolyan Vett engcm.
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POLLSZVLTNAP
...A REGGEIJM...

Ülök szemben a reggelimmel. Én és ő. ,aZ:dZ e{y

kefír apróra vágott- fokhag1,mával és uborkávirl'

no l.Í]eg egy csipetnyi sór'al ízesíne. Kedr'emre

r.aló. Níagam készíte ttern ' milqam ti lqr'asztoirr.

maqamb:rn.

.".REGGELIK.".

Persze turlonr, hogy.mások má;t esznck. }torrcl-

juk l i ir iat, vaclat s mi.jó f;i lat, sz-elrr-száirritk i lrqe-

re. Vannak kijrülöttünk lr'czkét'iík i.s. iík c.ql'sze-

rűerr kilragyiák a reggelit ' mert r]iétihn;ri<. ijrök-

ké ',Íb.ry'rlznak'' , kínosan ügYelnek lz lt i ltklukra.

/Nagyon helves !Jobb ncrrr kihíznunk irrirata-

runkat. r'
lt-.o <-1s nem kevesen vanntrk olvarrok is. akik

r,rem iószánt-ukból hag-7jiík ki ly c1stj. rnii.scldjk,

soklrciik ét-kezésüket. ok ery.szcr-uien élleznck,

de mi er'ről nem te}ietünk' tclrát relgi1c]izetrr.

r eggelizel, reggelizünk.

...REG(;EI,IZZÜNK ! EGYÜT.I l

... öt l ött f.el bennűnk a gclnd<'ilat.
Egy_ szép tar,aszi reggcien' l.irág<-ri<
az. aszt'a]on. Túró's bukták lral<'rm-

ban' tetejük gazdagon meg}rinn'e
porcukorral, mint a Cicl1értJlegl'
hófóclte csúc.sa télr'íz idei én...
És mi lenne. }ra a reg €el i egyben
olyan béketreli u:nonnaj e.l l eget' i's
kölcsönözne magának? Tuclclci.
nrire gonclolok? Teiszínirlücls k:r-
kaóral Hátcz. Íz-r"ntasztikus lcnncl... Es lenljJ
El őszö r tavily reg{eiizrünk ceytitt r.a] atn e lr nY i-
en, aklk ezért Vaq}' zrzért iiírnak il Pt'rlibir.
A lratás nem milradt el. Naqvcln jól .sike rűlt ii
Poli .szűletésnapi buli clső meglepetése.
Az, élet márcsa]< olyan. }r<;qy telnek-nrúlnak zu
ér'ek. Igv hát beköszöntött aZ ]998.as esztendő
is, és ezz-el a Poli is 7. életévébc lépett.

...REC'GELIZZÜNK EGYI.J-rT ÚJnni

Aválasz magától cirtetőrlő volt. \TEES ! ... No,
cle mi legven a menü? C.sak nem ,,szégvenke-

ztink" :r tirval!'ival 
-? 
|

Lcgyen tán crtlissant. briós, kirkaóscsrga vaqr,,'

pacsni? /.lai, mtrjcl elfcieitettcm, iro5" '<tz ta\" -

tűnt ir 60+rs ér'ekkcl cgy"it,t tnincl<-lriikrcii Yagy

t-alán rétes, mézes, ltír|as sűti, rácstls ltnzer ?)t

\{intlen sz'en,cz'ő l l siri i if kcdr.encét szct.erfc r'rrl-

nir vi::zc.nf l i 'ttni a I' cqqc 1i asztlti uko n' T'ercp-

sze m jérc krszli i ltunk a (,tlt.utra i le'".ű. trres'sz-c-

Íö1r l i i t r  j ó l rírű I ,cn i r<lssék utc l r i  póksegbc.  l{cn-

ge tcg cu et;brr é l.sze i:b s irt e rr., c'.'..'-'..'.,, 31.; i 1:gtr Í l

r.ánk ]lír'rrg..'.tti:, l 'n' Et ,l ',.|, - bókrr-ltrk r lr cqr ..1r'-

képű ' , ,  b i r rn l r '  1 : i r t k r i  . t ] akúr . ; r .  \Í i r l r l c t r k i  1 r L ( i l . t  -

raj turrk kír'ui -. 
.} 
r..;q1' ;t rrl i r.r tlrpól ri ;ti l\ ', l l]()/-)(}i.. l\ l

krfl irrck i lí' i i ik. IIi lr icgnréit cbb r,l icg{"'tr.t ' irric'.

sr inkt ií l  vez 'ér.c l r 'e  . . icbúr-k iÍ '1 izr t ik . . .  Ús : t  t  e t l r ic l t . .

elr'égcztetett. Dc mckktlra rr.l i l ;t r.rrcgicpcl<.:-

sünk. arn ikor nl ásnap } r almokban óktel erl kcei.

tek az IG,V.I  BUROK, i<ics i tsem l lasott l t t r ' . t  , t

patkrjsir' inkra. Naq1,.r,olt it lránatunk. Ezck sc

nem barnák, se nem patkó a]akúakl f'e\'e l l.\L'-

gúnkből I.i gyog).tt()tt;rtok ki bennürrkct, n.lclt

iü 5oo búr nem kel,csebb, mirrt :lo

perc alatt tűnt cl 4oo pcrlis ttl l.k:Íblirr

isko i i ink 7.  szűl inapi  reggel i jérr .

Kösziinet nri n rla-oknak, ner'czctescn :
('.zibor Erzsi nek. S;inta.Jr-ir1 i ttri ik.

Ha;t"sz l crirrck. Lting,fuldreírrrirk. }.rj-

ző Átt-ti;inlrltk. Ftrrlor Er';itritk. ( 'stlrr-

cs inak. '{ ' r rc i l  e i ina 'k i t  ktr t r\ ' l rár . t j l ,  l r

Poliszo.,ioknrrk. Hatn iSoknlrk, Kor'-

C.,irr kn ak. I l irri osztálvoso ktr ltk. x} o l i.-

r-lsokrr ak. :rki k seeítiíkósz.séqlikke l

hozz l i j lÍr . r . r l t i rk  a n;rp s ikcr-d]rcz.  Hlr

ke] iet t .  t t"szt i t lc lpc lessc] '  tc l .í te isst i .  l l<:-

l 'ásiir 1ár-.irl. tcafíjzésse i. zerrci it]i i l i:.síés e.i<lr;tt lt-

zscrláslir'a] . a.kitrllil}"' e rscn-!' sz(ria'czÚscr'ci. sz-e jic-

n..i l.eréi ked ő készítésí:r.el . l v- ir] ktrrókö r tlk nrcg-

te rc m réSóve} . fb.girrl ás rc n cl ezésdl'c. l . te a} l. tz- í'.'

f án crrr ulat.sag lebtlnyoi ítiisiir,al'
Eg1, tirl :Í1 ó viil asztás e r.e cl m élr1'c ke pp ; r

segítíí brigácl kót ]egiz,mosabb fér1itlrgiát küicl.

tük el A \,'IRAtd]SoKoR[ R.r. Szernpillilrjuk

sem rebbent a, .merészséeürrk i )n.  i t i szcn eql '

polis cliák/tanár. 1rir kell ' 
'.qiítra' ' meg'v' reggr:l it

rendel .  renc lez és rcmél.

Jo.i,őre veletek i.rgvirnitt l Szjasztok I
Hc re r r r l i  - \q r
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Egy t8, szazadí napló
1789. ianuár 2.: Tegnap me-g.ünnepeltÜk az új

*adaőt' ." pedig a 45" szü|etésnapomat. Nem

csaptunk tú| nagy ramazurit, mive| erre igazán

náóv okunr ninóien' Nagyon rosszul megy.a bo|t

m-o"áananan. Nem csak nekem, azegész államnak

is' Pribálom akciókka| tarkítani kíná|atomat, de

még így sincsen tú| nagy remény arra, hogy az

u*Éuiók uto|só fil|éreiket kÜ|honi sörbe vagy Í'inom,

zamatos borba fogják fehetni' még akkor sem, ha

én vagyok errefe|é a |egismertebb kocsmáros.

1789' március 25.: Ma csak egy em|ítésre méltó

doiog töltént úelem' Ez végre va|amife||endü|ést
nozo1t az üzletbe. Meg|átogatott egy úr, va|ami|yen
Joseph. a csa|ádnevére már sajnos nem emiék.
szem. Nagyon nagy ünnepséget rendezett az is-
merőseive|, és eközben egészen érdekes eszmé-
ket terjesáettgk. Nagyon kuporogva élÜnk rnosta-
nában. Fe|eségem is csak igen szegenyes vacso.
ráva| tudott előállni'

17E9. máius ' . ' :  Ezena napon a márva|amikor
em|itett uraság kiadta a röpiratát. Az a bizonyos
Joseph' Va|amiféle harmadik rendet ernleget. Ek-
kor va|ami egészen furcsát éreáünk a levegőben,
Ebben az iratban az állt. hogy bizonyos képviselők
útján mi is be|eszó|hassunk akormányzat Ügyeibe.
Ez nagyon furán hatott ránk.

1789. málus . . ' :  RendkívÜ| rossz nap Volt eZ a
mai. osszesen három ember vetődött be csak a
kocsmámba, azok közül egy koldu|ni szeretett vo|-
na, egy ivott egy sört, a harmadik |egalább evett is,
meg ivott is. Ennek tetejébe még bejelentette
Jacques Necker aá, hogy az egész á||amkassza
kiiirü|t. Nagyon szörnyű érzés'

,t789. iúnius 17.: Na végre! Megjött a váitozás
szele! A kocsmám te|ivo|t kü|önfé|e forrada|mi
esküket kiabá|T csoportokka|' Jó| rnent a bolt!
Megtudtam, hogy a harmadik rend Nemzetgyű|és-
sé kíván a|aku|ni, így csak a gyű|és be|eegyezésé-
vel |ehet az adÓkat eme|ni. Remé|hető|eg meg fog
szűnni a nemesség adómentessége. De eá csak
nagyon ha|oványan irtam, erre még gondo|ni sem
merek. Az asszony i|yen iinnepi a|kalomra igazán
finomat főzött' Még egy üveg bort is Íe|nyitottam
ezért.

17B9' iúnius 20.: Információt kaptam arró|. hogy
LaMaházán megszü|etett egy eskÜ, aminek érte|.
mében a harmadik rend képvise|ői nem oszlanak
szét addig' amíg az a|kotmány meg nem szÜ|etik.
A Íorga|omra nem lehet panaszom. de volt rnár
jobb is.

í789. iúnius 23.: Azazátkozott XV|. Lajos íe|-
szó|ítja a NemzetgyŰ|ést, hogy oszo|jon! De nekik
hála lstennek ez nem forog a fejükben. Szerencsét.

ien asszonytó| a|ig birtam do|gozni ma. Egy eger

tásztetooöÍt be alakásba, és most fe| is bukkant.

óág" feleségem ettő| nagyo1Íé| |Jagv'.lehezen
sireiütt kikergetnem a |akásbói a rágcsálót. Nem

io'iz t","mtés ő, sőt nagyon is ta|praesett, csak

hát az egér, patkány a gyengé.ie'

1789. iúl ius 6': A Nemzetgyű|es A|kotmányozó
cnitesse .ataku| át' Kinyi|vánították a népszuve-

r."nitá"t is. A kocsma most zárva vo|t, mint mindig

vasárnap. Sikerült kipihennem magam'

1789. iÚ l ius 11.: Kirá|yunk elkÜ|di Neckert, akit

Valame"nylr" mig szerettünk is, mint amennyire a
pénzügyminisáereket szokás' Az egész országban
zavargZsok vo|tak. Az egész nep retteg. nent tudja.

most mi|esz. /r kenyér ára a csi||agos eget veri.

igy nagyon rossz volt a mai napom is '

1789. iúi igs 14.: Végre megtört a bizorryta|ansag!
rrxezotiacitt valami! A nép megrohanta a Bastil|e{.
megtcirve az egész kirá|yi önkényuraImat. Ezek
után az egész országban zavargások törtek ki. A

mai napoá az egeszváros megbolondu|t. Szornyű'
mennyi áldozatunk volt' Jobbnak |áttam reg[Je|.
hogy nem nyitom ki a kocsmámat. mive| iáttam.
hogy mi készü|ődik.

1789.jtl|ius 15.: Beigazolóclott érzésem' Jó| tet-
t"m' nígi nem nyitottarn ki. A vako|at a házunkro|
igy is lehu||ott. Rengeteg holttest he'vert azutcá-
kon. De győáünk! Megtört a kirá|y önkényura|ma!
Nem ment a bo|t jói' Nem csodá|om.

1789. auousáus 5.: Az A|kotmányozó Gyűiés
trniroetia feudá|is rendszer eltor|ését. Ismét teli
vo|t szerény mu|atóm ünneptő csapatokkai, akik a
mai napot és még aze|öző hó 14. napját Ünnepei-
ték.

1789' auousztus 26.: A Nemzetgyű|és e|fcrgadta a
töou cikketyes Ernberi és Po|gári Jogok nyi|atkoza-
tát. Az át|agos forga|om me||ett ismét maradt csa-
Iádon belü|i izga|om is. Házunk háta megetti kis
kertben van egy kis ketrec. és abban saját neve|é-
sű csirkéink' Mára virradóra három e|tűnt és egy
pedig ott maradt felkonco|va. Nem teketóriáztam,
azonnai rájöttem. hogy menyét vo|t, így Íe|ál|ítot.
tam egy csapdát,

1Z89' október 5: XV|. Lajos nem irj alá a Nemzet'
gyű|és határozatait' igy a nép Versail|es.ba vonu|t'
hogy visszahozzák királyunkat' Rengeteg kofa
látogatott e| oda' A szomszédunkban |évő özvegy
is elment, engedett a kéréseknek. E nap igazán jo

hangulat vo|t a kocsmában. E|látogatott hozzánk
vidékrőlegy idős pásáor' hogy megnézze. fe|enk
mi|yen a he|yzet' Sok érdekes. és tanulságos tor-
ténetet mesélt' így remélem' erre a napra mindig
emlékeznifogok.

1789' október 10': Ki lett k iá l tva, hogy azegyház
födje végre nemzetiVagyon |esz, kiárusitják. így



gyarapodnifog a kincstár' Ennek örömére hatal-
mas akciókat szerveáem. hogy a mai napon min-
denki jó| érezze magát.

1789. december 22.: Karácsonyhoz köze|edve a
Ne mzetgyű|ésbő| a rad iká| isok pártokra sza kacjta k.
Girondistákra' hegypártiakra és héberistákra' Drá-
ga fe|eségem nagyon készÜ|ődik az Ünnepekre,
sokat sÜt, főz' takarit. Szegény, mostanában
emiatt igen fáradt.

1790' ianuár 2': Ma ismét jó hangu|atban voltam,
nem ok né|kü|. hiszen a szÜ|etésem napja van.
Szép tortát kaptam. most már 46-szor. Előbb be-
zártam. és szűkebb baráti körömme| nagy dáridót
rendeaünk hajna|ig. így. gondo|om' ho|nap nagyon
íáradt leszek'

1790. iúnius 19.: Egy szép nyár i  napon döntés
szü|etett. miszerint a nemesi címek nem adcmá-
nyozhatóak. hanem csak örököihetőek. Ezen kÍvü|
nem lehetnek saját címerek' és nem |ehet nevet
vá|toáatni. Ma bekopogtatott hozzám egy igen
határozott, de barátságos kereskedő, aki eoy úifaj-
ta sört aján|ott Íigyelmembe. és aá mondta, ha
ízlik, rendszeresen fog nekem ebbő| szá|iítani ké-
sés né|kül. Nagyon íjnom, érdekes. Új aromával
rende|kező ita| vo|t ez, így tehát a|áirtuk a szerző-
dést.

1790. iú|ius 12.: Ma meg |ett reÍormálva egyhá-
zunk. E|szakadtunk Rómátó|' és így országon
be|ü| 83 pÜspökség |ett kia|akítva. Ma nagyon
meleg vo|t' Szinte az egész város Íu||adozott a
hőségtő|. így e|határoáuk. hogy tartunk egy hosz-
szabb szabadságot, két hetet. és e|utazunk a |eg-
krjze|ebbi vízpart melié.

1 790' iúliug26; Szerencsésen visszatértunk
Párizsba, frissen, kipihenten. E|határoáuk, hogy
i|yet minden nyáron fogunk csinálni, Ezt e|mond.
tam a többieknek is, hogy menjenek e| nyáron
nyara|ni, mivei az nagyon pihentető, E|mondták a
vendégek, hogy távollétünkben nem történt semmi
je|entősebb doIog.

1791. ianuár 2.: Megint egy új év életemben.
Most már a 47. Rádöbbentern, hogy milyen gyor-
san repÜ|nek az évek. Rendkivü|i volt a hideg.
csontjaim csak úgy sajogtak be|e. Tüzelőnk is
fogytán. szerencse. hogy van fedezetünk az újabb
vásár|ásra,

1791. ápr i| is 2.: Mirebeau, pub|ic ista és forrada|-
már megha|t. Sokat gondo|kodtam azon. hogy
miért nincsenek nekünk gyerekeink' akikre eú' az
egész kócerájt hagyhatom, akik tovább vihetnénk
szakmámat' Sajnos szerintem már túl késő ötven
felé i|yeneken gondo|kodni' Azért méEis jó |enne
egy köze|iörökös, de nem baj' majd ott |esz hú-
gom fia.

1791. iúnius 21': XV|. Lajos szökni kíván a fe|e

|ősség e|ől, emiatt az A|kotmányozó Nemzetgyűlés
feIfüggesáitisáségébő|. Ma este indu|tunk ki a
városbol szokásos évi pihenésünkre. Most nem
zárlam be a kocsmát, hanem húgom fiára bíáam'
remé|em, bo|doguI ve|e'

179,|. auousáus 17.: Ma Pár izsban megint vér
folyt' Sajnos. A Mars-mezőn összecsaptak az a|.
kotmányos monarchiát támogatók és a radikális
demokraták. A Nemzetőrség ezután a tömegbe
|őtt. és eá követően több demokratikus |apot beti|.
iottak. Ma csöndes vo|t minden ember a kocsmá-
ban, Senki sem hangoskodott, nem csattant el egy
pofon sem.

í791. szeptember 3.: A mai napon hazánk a|kot
mányos monarchiává a|aku!t, és remé|hető|eg ez
pé|daként fog szo|gá|ni a többi országnak is. Az
egész ország i||atozik az erett, lédÚs sző|őtől ma.
Ír4indenki reménykedik, néhányan már iát,iák is'
hogy az idei bor nagyon jó |esz, és eá az évjáratat
több év után is elő fogják venni' Ezért megbeszé|-
tem több gazdár'a| is, hogy a kész bort .iutányos
áron fe|vásár|om, és majd eá fogom raktározni.

1792. ianpiár 2': Nagyon repü|nek az évek íe|et-
tem' most tö|töttem be 48-at. Rohamos mértékben
eme|kedik az 1791.es évjáratú bor ára, feleségem
meg én ezéft nagyon e|égedettek vagyunk' Móg
raktárazzuk, de azért egy-egy Íinom vacsora után
megiszunk egy pohárkáva|.



1792. április 20': Megint háború' Szeretném tudni,

hogy mikor tesz már nyugodt béke legalabb 20

evi-g. xiroonant a koalíciós háború, hazánk a mo-
n"óhi"t" Ausáriáva| szá||t harcba' Volt már ilyen,
hogy ápri|is vége felé köze|edve ilyen súÍrűn hava.

'oÍ.uoinu, de nem tú| gyakran. A köz|ekedésÜnk
megMnult, csak gyalog lehet valahova is leiutni, de

a lovaknak sem áft egy kis szabadság,

1792' iúnius 21': E|jött a nyáripihenés ideje, ezért
hat isrnétamegyünk nyara|ni, de most egy picit

messzebbre. Meglátogatjuk Németalföldet' és ter-
vezzük, hogy a következőkben megpróbá|unk új
tájakat megismerni. ta|án még nincsen tú| későn'

1792. augusáus 10.: Megkezdődött a Tui|eriák
ostro'na, éz most már hazánk forrada|mának má.
sodik szakasza. A királyi pár a Nemzetgyűiésbe
menekÜ|l. és ekkor a vérfi.irdőben iöbb ezer svá,1ci
gárdista is meghalt' Megint pang az üz|et. Éz még
ósak a kisebbik baj |enne - majd jön jobb idcíszak -.

de a nagyobb az. hogy fe|törték a pincémet, és
e|vittek a 1hetós hordót bcrrra| teii. de szerencsére
nem az 1791.esbő|.

1 7 92. szep|ember 20-21 -22. : I s mét terrj |etszerző
háborúkba kezdtnk' a Va|my-i ütközette|. elindu|-
tunk a Rajna felé. Rá egy nappa| megtörtént kirá-
|yunk trónfosáása, és 22.-én kikiá|tották az e|ső
Francia KöztársasáEot' Most azért jegyeáem |e
három napot egyben. mert nagyon ragá|yos beteg.
ség kerített hatalmába - ami igen ritkán forduI e|ő -,

az első két napon annyi erőm se vo|t. hogy kedves
naplómat vezessem. A köztársaság kikiá|tása után
az úz|et nagyon fe||endü|t unokaöcsém e|mondása
szerint.

1793, ianuár 2.: Bizony. bizony. Ez már a 49. Las-
san itt |esz az ötvenedik. Reménykedem abban,
hogy még ötven |esz' A té| most sem kímé|t min-
ket' Kegyet|enü| be|énk mart, és nem ereszt minket
a szorításábó|. Remé|em. hamaros vége ennek a
hidegnek, különösen asszonyom miatt, mive| már
az ő csontjai sem nagyon bírják 45 táján.

1793. iarruiir 'Zl.:-Kirá|yunkat, XV|' Lajost bitó álta|
kivégeáék a mai napon. A nép rendkívü| érdeke-
sen vise|kedett' Szinte a|ig fértek a bőrÜkbe' Ren.
geteg vendégem vo|t, akik eá ünnepe|ték. igy jó|
rnent a bolt.

1793. március í0': Fe|á||ították a mai napon a
forradalmi törvényszéket. és ezzel kor|átozzák az
emberijogokat' Értneto. hogy így nem vo|t tú| lel-
kes a nép, de bánatukban a kocsmámba tévedtek.
így lega|ább nekem jobb vo|t ez a nap a többiekné|.
Szegény fe|eségem e|kapott va|amifé|e betegséget
az enyhe március e||enér.e, De az orvos aá mond-
ja. hogy egy héten be|ü| kutya baja sem |esz. Hát,
remélem!

1793. ápri|is 6.: Fe|ál|ították a Közjó|éti Bizottságot
a végrehajtói hata|om é|ére. Fe|ém már csak ez az

informácii fosz|ány érkezett e|, így nem tudok so-

[át u ootogr-ó|' de remé|em. sikeresen fog működni

i"i.sog"ó mára kivá|i étket készített. Báránysúlt
vofi a vásárnapiebéd. Ennek úgy megörü|tem,
hogy kinyitottam egy flaskát az igen drága 1791-es

uoiómuot. amit még mindig tartogatok. A kocs-

mámban ma nem vo|t valamijó hangu|at' Egy csa-

pat vén asszony árasáotta el a nagytermet, és ott

mu|atoáak, éneke|tek. Nekem kifizették a bérleti

töttseget rendesen, ittak is eleget, de nagyon sok

törzsvéndégem a hangos kornyiká|ás miatt nem
jött be, és nekem is megfájdult a nap végére a

fejem az ''éneKő|'' '

í793' iúnius 2.: A jakobinusok diktatúrát vezetnek
ue, rotur még a|ig lehetett hal|aniva|amit, ezért
nem is tudok sokat cé|1aikró|' A nép igencsak
rosszkedvű, mert már megint egy diktatúra van a

nyakunkon.

1793. iúnius 22; 'Ezidő tá it  rendes. megérdeme|t
ízauáósagu nkat felesége nlmei kivettü k' e||átoga_
tunk messzibb tájakra. most éppen Spanyoior-
szágnak vágtunk neki.  A kocsma miatt nem aEgo-
dom, tuclom, hogy a ieglobb kezekben van tlnoka-
öcsém kezében. szívvel-lé|ekke| csinálja az öcs-
kös. Mosi már biáos' hogy ő |esz az örökös.

1793. iúl ius 13.: Ismét gyi|kosság t örtént. A forra'
aatmar Marat-t, a Jakobinus K|ub e|nökét meggyi|-
ko|ták. Mostanság nagyon fáradékony |ettem, igy
nincs nagy erőm irni a dolgokró|, csak tömören a
tényeket írom |e. Az Üz|etem szerencsére 1ó| megy'

1793. auqusáus 23.: Valami megint készÜ|ődik a
városban. Carnot elkezd szeryezni egy forradalmi
sereget, amibe a 13-25 éves korúakat soro|hatják
be. Szerencsére én már nem tartozom ebbe. és az
unokaöcsém még nincs 18 éves' ||yen meleget
va|óban nem é|tem é|etem során. Mindenki keresi
a hűvöset, az árnyékot' Az emberek csak úgy nye.
lik a sört meg a bort. A vá|tozások e||enére nyugod-
tak. inkább |e|assu|tak az emberek, de |ega|ább
nincs a sok ita| e||enére verekedés'

1793. október 5.: Valaki k ita|álta. hogy vezesst ik
be a köztársaság kiká|tásának em|ékére a Íorra-
da|mi naptárat. Szeptember 22, az első nap a
köztársaság em|ékére. Ez szép dolog' de el lehet
képzelniazt a ''|elkesedést'.. ami a városban fo|yik.
Senki sem tudja hányadika van. mikor szÜ|etett'
ho|nap mi|yen nap |esz. E|határoZam. hogy én
nem dő|ök be ennek a bo|ondságnak, ezért fe|esé
gernme|együtt ugyanúgy számo|juk a napokat'
ahogy eddig.

1793. október 30.: A Közjóléti Bizottság kivégez.
tetia girondistákat. a polgárság vezetőit' és ve|ük
egyutt még sok forrada|om e|őtti nagy embert |efe-
jeáetnek' Ezért a nép már megint e|kezd hábo-
rogni. de egye|őre csak csendesen.

Szőke Zso|t - KAndi



A MESTER KIADó eu. rolcspY FERENC McIVEI-ooÉst KOZPoNT
az |956.os forradalom tiszteletére

1998. október 23.án 8 órától Debrecenben
megrendezi

II. oRsZÁGoS FORRADAI,MI sZAvAtóvERsEI{YET
Pesti József A VULKJíN PEREMÉN című verseskötetéből.

me|y az l95ó-os szabadságharc és korának első, teijes lírai dokumentun1a.
1952 és 195ó közott a költő titokban Írt verseivel megjisoita a fonadalmat. október 23-án
a Parlament előtt beszédet mondott a fcrradalmi tÖmegnek , ezért el kellett menektilnie az
országból. 1957.ben a szabadságharcot képviselve a latin.amerikai államokba kapott
meghívást, ma1d az USA-ban telepedett ie' l9óó-ban k()ltemenyeit angolul 'on the Edge of
the Volcano'' címme! adták ki' A íorradalom 40. évfordulójára a kö|tővel együn versei i-l
végleg hazatértek.

A versenyre Pesti Jóuef két kr)ltemérylével lehet benevezni' Az egyik. a könyv eis,5
részéből a 104. oldalig, a másik' a konyv második részéből a 105. oldaltól kotelező.

A konyv csak a Kiadótól rendelhető meg az alábbi címen:

Mester Kiadó. KLTE Főépüiet 4010' Debrecen, Pf. 74.
Kétféle nevezési díj van: 1.) 300'- Ft a könyvvel már rende|kezőknek'

z.) 450.- Ft, mely a könyv ára * postakoltség.
A nevezési díjakat postai pénzesutalványon kérnénk befizetni. A csekk beérkezése után

postázzuk a konyvet' illetve a tájékoztatót.

Ney,ezési hatándő Íolyamntos, l998. szeptember 23-ig.

A szavalóverseny helyszíne. Debrecen, Kölcsey Művelődési KÖzpont (Hunyadi J. u. 1-3')
A verseny három kategiriában. az alábbi díiakkal kerül rnesrendezésre.

A l r , l sk .
7-8. clszt.

I. díi 5.tr)0.- Ft
II '  dÜ 4.000'- t i
III. díj 3.000.- Ft
Iv' díj 2.000,. Ft
v. díj tr.000.- I't

Kozépiskoiások
Szakkópzősök

10.000.- Fr
8.000.- Ft
6.0Ü0.. Ft
4.000.- Ft
2.ff)O.- Ft

főisko lások, egyetemisták,
feinőnek (nyugdíjasok is)

12.000.- Ft
10.000.- Ft
8.000.- Fr
ó.000.. Ft
4.000.- Ft

A Szervező Bizottság tapasztalata és javaslata: érdemes mielőbb benevezni.
mert a júniusi tanévzárás' a nyári vakáció és a szeptemberi tanévkezdés elvonja a figyelmet

a jelentkezésről és a szavalóversenyre vali felkésailésről!

Jelentkezés az alábbÍ postacímen: Mester Kiadó, KLTE Főépiilet,
4010. Debrecen, Pf.74.,, Telefon: (S2) 340413, 417-668
KOLLÉGIUMI SZÁLLÁst cs EBÉDET kérésre, önkéltséges áron BIZTOSÍTUNK!



Öt't uöltt Karnyóné vagy a szelebrudiak?

Most az egyBzer biáosra mentem: Íétszírtház, Csokonai, Ilarnyóná... , mí keii nrá* - gondolja az

elfogult, (-Tár)szính;Ázat szerető néző. Fibzen nincs raág egy tarsulat, akj nagy k1asszikusaink

'o,idhutotlun szövegeit hitelesen tudna bemutatni! Ea a Cscngvr é! fr,!:'..a TartuÍfe vagy a3

ynagyar ]tíÍiasifu-Í2n negtíll a lzÍnparion, akkor egy ílyen .,d,íákkomédia'' csak nem okczhat

ieve*t,nt ,üagy roégis gondct okozott, vagy olyan egyszerűnak t{Ín|' hogy rzinte k5teiezően ei

kelistt, rontar.t.

Az nrég nenr le'tt volna (nagy) baj, irogy a$,ua\izálrák a darabot (bár hiEzem, hog'v a kjasszlhJ.

sck attói lesznek uzok, nr,ri. nrindig aÉuáHmk), de hcgy egy ,,értí.' multtaj rencelkezí tánujat

1rarr,rral t:url .n'1üintgg, tarta]nratlan mala*ni, hcgyan tuq íiy:n áie+"teien, !-to:."eier. ácika
rrvéJ *r. v$*

1ra-a:rianun jelzésér't,áiíÍ, de semmiképp sem á1ő, vaiós) fígurákat prcdukáini? Al a g'yanúm' h:gv

n ,,i'uty,gy,!eket'', a ,,íiszkópatká'yd'', a ledér ,,nőcskét'', dz clogz meneiriiltet vag,y éplan &

',okk,,4'i.*1anreiyik brazíl szappanopelábói minLáaté,k, 1egaiábbis amí a figurák nrályságét ilieti.

[' ó*'gyut i*"e1fe1ejtettern, hanem tud'atosan iragytan kí az e!őző fJhcrciáEbó]: ő vc\| az

egyetlenl-aki ,.kettőig üanoo,.'.'. ág vaianri árzeirn,e." is kápes vcjt a g.v3nge pcánck:n kÍ'rii f:jnu-

tiini. 1apropá pcén: ia a középiskclás kcrlsztí.y a cél, akkcr fig3:ionbe ke]i ven:::. hogry ezak a

gyeretrex o,' o'tit. ám ro.ár iu ,,ou, akcentust nog a (nexünk) közelroúitbéli poéncka|!)

A, drunatwgnak elEősorban Írónak ke]i iennie! Ea a t,eijes sziveget áLítja, nem is akárnrilyen

írónak, nu igy szellemes klasszíkugunk szcvegéhaz nyll! hozzái, nagpzerű írónak, ha ennek a

k1asszilf.lsunknak a szövegét próbá1a teijeeen átírru, akk:r i:gaiább :1yan ;órak kei. ]an:ue. nint

akít átdclgoZ, %W ltozzá ne nyuljcnl És akkor a színlr,ázró] nág nen is beszélten!

Az egyet,len dolcg, aní nem okczctt csalódást az a szÍnpatÍkép. Tényleg átgondoit, haszLílnató

ötleiekkel dúsított terek adtak remek játéirteret a pincátő1 a kcnybán át az üzletíg, az ágyli| a

pulton áL a nva|aiig, a iápcs ő|{l a rát,er á+" egészen az Atiasz-szcb:rg. áE nrít, az r Kalnyé.káp!
. anolyan,,|étszín\i,,zas'' vc]t.

A' rcndező kakasnak nen voit rcssz, tio a rendezéshez nom értero., hogy achatta a nevát. Néha

negtsillant, az a fergeteges (bohózat)t:ropá. anríiyen akk;r ie.'t ,Í?j,!.a az :]ő"arás, ha ::'en a* he"y"

a rendező ninden ócska ,,nanbe! va!t', poánnak. Aá híszen, ira nrár bel.aneg"''l egy 1iyon fiiösieges

aktuaiízáiásba, legalább a játék jeilegái, köteles iett, vclna rnegdrizu! Errdi jut eszenrbe: hcgy

kenil ezek utan Csokonai Vitéz Míluí1y neve a cÍro elá a piakátckon. mintJra 5 ít'a vclna? Maxi-

ro,unr ,,alapjánn vagy ,,ötletábői'' vagy iiyesni!

Áz a helyzet, hogy nég rníelőti sckan 1átják, le kéne venai a műsorról. Annak a 'jói árzem ma.

ganr' hangulatnak, ami a nézőIét fe1ől árad, nam szabad hínni: Azoknak a gyerekeknek eg-v ré-

Jze, akik edr az előacást látni fodák. akkor is nevet, ha a Szeszé}yel éwzakokban Antai lrnre

anyówicceket neEé1!

{p"e-



Qaegel

3. reinigen
5. im Wasser lebendes Tier
8. kleine Tasche aus Papier, NYlon
L kurze Handwaffe
11.  . . .  Ce ls ius
12. Körpertei|am Kopf
13. kurzer Strumpf
15. Kreis
17. Malerei, Literatur, Theater usw.
18.  n ichts
19. Seeráuber

Die Lösung des Vorigen Rátse|s:

1. Teildes Theaters
2. in diesem Augenblick
4. zwölf Uhr am Tag
6 .  h in  und . . .
7. das Geld in Japan
L mittelalterliche Metallriistung
10. Tür des Hauses
í2. nicht selten
13. Waschmittel
14. nicht dumm
16. nicht weit
17. nicht gross

Vorsicht: B = ss
á=ae Viel SpaB:

Szandra



Awawul$Pp$sel$
o Nem ismertem a töfténetet'

mikor először hal|ottam.
. A munkacsoport célja:

bővíteni a tantárgyi spalettát.
o Nem jól folyáso|ja be.
o AZ a|a}<zatnál látszik,

hogy az egY valamilYen alakzat.
o A körszínház e||entéte

a kockaszínház volt.
. Szinte azegész egyetlen szín

árnya|ataibói van megfestve,
ezze| is tÜkrtizve az eihunytságot-

. Rájöttek, hogy ha a párhuzamos
vonalakat egy pontban összekötik,

a távolság |átszatát ke|thetik.
e A barokk stílus tú|zásba

viszi a reneszánszot.
r A küklopszokon is at kell esniük.

o Az lsten szabadon ereszti
Ádámot és Évát a Paradicsomban.

o Mit tehet egy lány, akit még
a bátyja is a hóna a|att hotdott?

o Kétségbeesetten á||nak
egyrnás karjaiban.

. ott a ló már halott és épp most
készül Ieszúrni a feleségét.

A grafikákat Takáts Márton készítette
(eredetileg a Carmina Burana 1996-os
Kötet Kiadó gondozásában megje|ent

változatához)

iti:l

W&'W6F
A Közgazdasági Politechnikum |apja

Fele|ős kiadÓ.' Horn Gábor
Fe|elős és tőrde|ő szerkesztő,, Jakab Judit
Postacím,, 1096 Budapest, Vendel utca 3.
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