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Mottók:
Thomas Mann aá mondja:

Anyád aá mondja:
Én azt mondom:

KÚTokodó
, Jvlélységes mély a. múltnak kutja.
Ne mondjuk iíkább feneketlennek?''
..I{a X a fútba ugrik, Te is vele |)grasz,édes fiam?''

,,Gyere, ugorjunk!"

Ahogy egy embert az is jellemez, hogy

kit utál' űgyegy társadalomró] is áruikodó' kit

tart elpusztítando Í.őellensegnek. A töÍéneiem

végiil is nemosak s,zátaz adatok halmaza, any.

nyi szempontból vizsgálható még. Péidául

milycn érdekes és pcrsze szomtlrú is, hogy

mitrden iiorszirknak meg volt d maga nagy

kiralatpre, amelybcn valamely jeles cmbefi
ártatlanul íté|őslékelé hurcoltak, htlgy a hatl-
lorn éreiekének megfelelően elveszcjtsék. Vé.

gigrckinwe a bÍrósági tárgyalásrlk lárrcoIatárr,
i"h"t, tobbet tudunk meg a múltrol. mint szá.
mos történclemórán.

Ugorjunk hát kézenÍbgva a kritba! Né-
hány hcinapon át ismerjünk meg egy€gyct a

hírcs és hírhedt perek közül!

V

Itt van els(ínek ez a bizonytx Szókra.
tész. Kiilönös pa.sas volt. A filozótiatör.ténet
egyik legnagyobb alakja. Kr. e. 1.1O Ájáln
születetÍ. Alacsony sorból szárm:azn1"l., apja
szllbrísz, anyja bába volt. Ez koránt.sem tipi-
kus életút a korabeli Athénban. Egész életében
alig hagyta el városát. Szeme alig látott AüÉ-
nen kívüI mást, mégis mindent fud()tt aZ efn-
ber és a világ ten#szetér6|. s báÍ minden

idők legnagyobb gondolkodói között tartjuk

számon, egyetlen egy sort' egyetlen cgy saját

kezr őJtaJ írott betűt sem tllvashatunk tőlc.

Nem ír1a le gonrlrrlaÍait, nem rótt tclc siílű

sorckkal könyvekct. Beszé|getetÍ. Akkor h<ln-

nan tuciunk egyáltalán arról, hogy mit alko-

tofr? Csakis mások közlésébr5l, róla írott Íöl.
jegyÉsekb'ci1. Filoztiflai párbeszéilei PlaÍón.

kJ"opt'on ós Aiszkinész cliaiógusiriból.
Diogenész ÍrísaiMl ismerhctők meg. ÓL jc-

gyezték le az-okat a baszélgetéscket, melycket

Szókr.atész a piactéren tailín,ányaival vag}

cgyszer{í embcrckkci t.olyatott úgy. hrlgy nri.

köz-ben nem erőltetett rájuk ttézeteiÍ, abbarr

segített nekik, hogy saját gondolataikat meg.

szülhessé k. Az' 1kv izí ctó szi gclráv al v iz^s gáat ttt -

ta az' emtroreket. Kcllemetlen. csipkclőrltí tt.á-

ter volt" Mar(l gúnnya] támaclt ellenÍbleirc.
nem riaclt vissza a nyilvános bohóckodástti]
sem. Csak kér&zni szokott, megfonÍolatlan
válaszra kész'tette azt. akivcl szóba elcgye..lcn.
hogy aztárr szembesítse őt önnon követkczct.
lenségével.

A legh{íségesebb taníwánya Platón. aki
tisztelete jeléül saját gondolatait is gyakran .r

Sz<ikratész nevét viselő szereplő szájába a.lj.r
híres párbaszédeiben. Filozótiatijrlénóv lc-
gyen a talpán' ark.i meg fuda kulöntx),/tctlu.
hogy Platón mikor idézi mestcrét. vagr miktlr
fcjti ki saját Ézetcit Szókratész szcrc1Ében.
I)e nem mindenki becsülj és szereti Szókra-
tés:zt ítgy, mint ő.

Arisztophanész több vígátékában is
megtámarlja és kigúnyo|ja a frloztifust. (Az

első három ember. aki e három vígjáték címét
rrekem megmtlnclja, csokoládét kap tő|em. Sz.
K.) Szókratésr' ezeket a színjátékokat tekintct-
te ügye tulajclonképpeni vádiratainak.

A 95. tllimpiász ). évélrrln Szókr.atész
mérget ivott. (Kr. e. 39-bcn)

Miért is.|
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Három tiszt,eletre Ínéltó attréni férfi vádolta be
a bíróságon. Áujon itt örök szégyen{il a ne.
vük: Melétosz, a költő; Anütosz, a űmár és
Lüktin, a tanító. Szép kis csapat. A feljelentés
így szó|t: ,,SzókratÁsz megszegi az 6J1an tör-
vényét, mert nem az őllam isteneiben hisz'
hanem helyentik másokat éS új démonokat
át]it. vét az á]]am törvénye ellen, mert meg-
rontja az isúságot' Büntetése halál legyen.''

A vád tehát ellene aszébía (istente-
lenség) ás megJontás. Sajátságos vádak ezek a
korabeli athéni demokráciában. Sajátságos és
vioce.s is egy kicsit. A korlátolt, stupid tanári
Íéltékenység ál|hat mögötte, a tehetségtelen,
törpe elmék féltékenysége. Mindcnki előtt
ísmefl r,o|t taníwánYainak széles körr:. A r'ád
mögé szrxrrális tartalmat Sejteni ugyancsak
nevetségcs. lsmeretes ugyanis az ók<>ri Athén
a mi korrrnkttil je|entősen e|térő vé|ckedése il
homrrszexuzr]itásról. A gondrilati megrontás
ktilöntiscn tlétás a demokráoia kellős ktizepén.
A kisszcrúíség üh diadalt"

Nézzük .d7 clső vádpontot! Az' ión
télvilágosodás óta ncm rikÍa a vallás bírálata a
gilrög gondolkodásban. FilozóÍ.usok rendszr-
resen gyakorolták is ezt. Í.e-Pnovesebbjtik a
ktllophóni Xenophanész volt. Sőt, a harminc
tiirannosz cgyike büntetlenül kimondhatta
még az't is, hogy a.l, istcneket a papok taláIták
ki népnevclő e,|r'aÍta|. A demokráoia úgy |át-
szik, szigorúbban kcz-eli a kérdést. Az istentc-
|enségi pörök mög(itf mirrdig politikai indíté-
kok húzódtak, de mcfi kimorrdatlan mar.adt.
ncm lehetett harcolni el|ene. Számos ilyen ügy
r'tllt. Pl. a sz<lbrásl' Pheidiász' a tudíls
Anaxag<irász, a költő [hagórász Vagy a hetéra
Aszpaszia ellcni pcrek. De bíróság e|é kcrült
Aiszkhültrsz ós Arisztote|ész is.

A vallási pcrcknek meghatározott
rcnclje volt. A vádiratot az arkhón bazj-
leosznak kellett benffitani. (i ,az' évente vá-
lasztott tisz,fviselők cgyike' aki a hajclani kirá-
lyi címet vittc tovább és papi teendóket lát<ltt
el. A vádpontokat nyilvánosan kifiiggesztették
u' attilkal phiilék mitikus névadóinak sz.obona-
|apzatára rz agór6n. Az ügyben a nép bírósá.
ga' a héliaia drintiitt, mely még Szolón idején
jött létrc. AriszÍotelész szerint Sznlón az:zal.
hogy a nép kezebre' adta a sz,av,tt'ís cserepeit,
átengedte neki a hatalmat.

Az athéni demokrácia nem ismeft hiva-
tásos bírókat, jogászrrkat. Minclenki úgy sze-

rezte b, jogi ismereteit, ahogy tudta. A Éve-
déseket elkeriilendő, na1y |étszámí te.stiiletek
tevékenykedtek. Minden évben 6oo0 fős jegy.
zÉket 6J]ítonak iissze a 30 évnél idősebb.
feddbetetlen polgárokból. Ezek ftileskÍidásük
után pinákiont @írói tan-usítványt) kaptak. Ez
egy bronzlemez volt' rajta a bíró neve és a
athéni bagoly. Ebből a 6oo0.ből sorsolták ki
osetenként a bfttn tasttileteket (dikaszÉ-
rionokat). Egy ilyennek általában 50l tagia
volt. A sorsolás úgy történt, hogy a bíró maga
jelentkezett önként, ha egy perben íté|kezm
kívánt, bedobta pinákionját a srircológép
(klérótérion) nyíl ís án. Ezrn rruncbn phtilének
meg volt a maga Sora. Ezután egy csövet
rne$öltöttek tbhér es Íékete golyílkkal, S cg,-y
tbrtélyrrs szerke,zpÍ segítségével hul|atni
kezdÉk őket. Ha fehór golyó hullott ki. akkor
a megÍélelő sor összcs ncve bekerülÍ a testi'i.
letbe, ha tbkete, a"kkor mind kiesctt. Ez,ts,l
biztosították a phülék cgyenlő esélyét. A pcr
során a bírák nádfklnaftal lctakan t'apaiJokon
ültek. Az ark|rón bazileosz elncikölt cgy fa-
ernelvényen ülve. Emelvényen ü|tek a perbeli
tblek is" Az c|járás a vádlók beszédéve| és
ha]á]os íté|etil kívánci javaslatával kectrídött'
Ez a bsréd ncm mat.adt ránk. Nem úgy. rrrint
,aZ' e7Í követő vécktes.réd' mc|yef Platón
részletes, Xenophón rövid szövegébó1 isnrcl.-
jük. A két fe|1egyzés ktizü| a fu&lmány hrxszú
r,itája -után Platónt szokták hite|esebbrrek tiu"-
tani. o személyesen Vett részt a tárgyalásrxl.
és mindenektblet1 gyönytirű. amit ír. A vódő-
beszédet a vádlott mondtratta. Szókr.atósz
szembeszállt a r,ádakkal. Apollóntól kapon
megbízatásnak tekinti az, emberek vizsgálatát -
jelenti ki gőgtisen. ksré| ctaimónjáró|. al' őt
intő isteni hangról. Ufóbb ezt őramgyalnak
mitologi.zálták, lélektanilag a |elkiismerettci
azonosítofÍá}.. Nietz^sche tiszrteletlenül,,fiil-
bajnak'' ÍEvezÍe. Szókratész nem hagyott kót-
séget afelől, hogy nekj ez a hzurg többet jelent
az- tisszrs hülye, tanulatlan bíró vé|enényénéi.
Visszautasította' hogy a szoÍistákkal állítsák őt
egy sorba. Tagadta a itjűság megrontásának
vádj6t. Végül megígéri' hogy felmentés esetén
mindent ugyanúgy Íblytat majd, mint eddig
tette. Nagyszer(íl.

Sikerült felbőszítenie korlátolt bíráit.
Az első szavazíson 28| bíÍő ítélte bűnösnek.
zzo véÍ]ennek. A beszédekre fordított idő
hosszát a perrend írta e|ő. A nap állásával



^ W,ÉWr6f
v agy vízórával (klepsziidra) mérték a tattamít.
A elmondandó érvek súlyához szabták meg
előre a beszédidőt. Nz idő egysége a kancsóo
az abbőI kiosorgó víz mennyisége volt. Egy
l933.ban előkertilt vízÍlra kancsója 6 percig
öntötte avizet.

A szavazás titkos. Eleinte kaviocsal,
később bronz pszéphosszú, szavaz(Érrnével
voksoltak. Minden bírónak 2 érméje volt, egy
igen és egy ngm feliratos. a érvényes érmét
egy bronzamphorába, a éwénytelent egy fa-
edénybe kellett egyenként bedobálni" A tör.
vényszol g a e gy számláJótőb|ár a borítt xta őket.
Egyffil láthatóvá v6Jt ul' eredmény. A szava.
zategyenlőség a vádlott javára döntöff. Ha a
vá,.llíl nem kapta meg a szavaz-atok |/5ét, a
vátl hamisnak bizonyuit, í:s Ic00 tlraohrna
bírságot kellett Íizetnio, valanrint többet nem
vátlolhat<ltÍ senkit.

A vádiott tarthatorr egy rnásodik be-
s.zetbt is, hogy enyhí|sc a büntetést. A sz,oros
végeredmóny miatt klgikusnak iátszott, hogy
Szókratész is tartson ilyet. és szám{íretést
vagy penzbüntetést kérjen magára. o pcldat.
lan módon nem így tett. Megvetően mellőzött
minden olyan Íbrdulatot' mclyek érze|mekre
hawa megenyhíthetrÉk a bírák szívét. Nem, ő
egy hihetetlenül szemtelen hangú beszédben
támadást indít ellentik. Kijelenti. hogy a ő
kivégzésével a bíróság többet árt magának.
Athénnck' mint neki. A halál nem gonosz -
mondja. Vagy hosszú álom' vagy túlvilági
élet, s akkor tovább folytathatja t.aggattizásait.
Büszkén jelenti ki, lrogy nem a legsú|yosabb
btintetés, harrem a |egnagyobb megtiszteltetés
kellene' hogy illesse. vagyis az-, htlgy élete
végéig korétkeztetésben Észcsüljtin, mint a
nyefies o|impikonok, mert ő az cgyetlen térfi.
ak't uz állam igazi üdvére táradazik. lrgfbl-
jcbb egy kisebb pénziisszeg megfizclésére
volna hajlandó.

Ttjbb se kellett a bíriíknak. Ugy tblin-
gerelte őket, hogy jelentéktelen, ostoba embe-
reknek nevezte őket, hogy másodjára 8().nal
nőtr' a hat álra szav azók száma. (Érttrető. hiszen
még maga Periklész is, mikor a hetéra
Aszpasziát védte, kuncsorgott a bíróság e|őtt.)

A kivégzÁsre kultikus okokból sokfig
nem kerülhetett sor. Ugyanis Athén minden
évben ktilcttittséget indít TtÉzrrusz hajóján
Déloszba, bogy megtörjön a minotauru.szj
vérőldazat gonosz vu.áZ-sa, s akkor, míg e hajó

úton van. senki életét nem lehct ki<rltani.
Szókratész 30 napig ül a tltirtiinben a

ll, polgárok köziil évente választott Íérfiú
igazgatása alatt. Láncra verték, bár |átogatókat
fogadhatott. Mikor barátai rneg akarták szök-
tetni' ő elhárította, mondván, hogy az igazság-
talan ítéletet is tisztelni kell, kiilönben minden
törvény éntényétvesr}eÉ. Ha a törvén)' r()sSZ.
rneg kell változtatni, de üíllépni rajta rrcm
lehet.

A kivégzÁs körtilményeit is Platrintr,ll
ismerjtik. Miufán megérkelrett zz ünnepi ha1ó
Délosz'b.ól, barátai a tömlöc kapujátioz gyiíl-
tek. Nem engedik be tíket. r\ l I igizgatír levc-
szj a láncokat és fudatják a vádlottal, hogy
nrég az,nap kivégzlk. Majrl beengcdik kl>,t,z'á a
barátait, a zokr.lgt,l Xantippét. a télE:sógét es
iegkiscbb Íját. F{atálról, lraihatatlanságlr,r! lx-
szélgetnek. inajd g5rak<lrlati dolgokról. Sztikl.lr -
tés,z a szckástrknak mcgfblclíí tcrrrctést kér.
Megfurdik, hclgy a halcttmosó iLssz<lt15,ttkna.k
ne legyen &llguk vele. Elbúcsúzik a osa|á.'lt<il
A rabszolga megrcszpli a bürktlt. bcleszrirl.t
egy pohárba, nyőjas szílval átrrffitja. rrr.rj.l
súva elfordul' o átveszi, kiissztt. Tagjai lílbt<.]
Íölfelé hílni kezdenck. Meghal. Utolsó Slit\.l-
ival kéri, hogy áldozzzrnirk egy kzrkiLst Aszk.
lepiosznak. a gyógyítófu clomány istenénc k.

A hagyomány szerint Athén hlnral
megbánta tettét és számíizÍe a vádlókat. srjt
Meletoszt egyenesen kivógezték. Sztikr.iltész-
nek pc<lig életnagyságú szobrot emeltek.

Aki Athénnek a szemérc vcti ntt!\
pereit, vegye font<llóra. hogy au Athérr lilta]
kivégzcft na1y szenrélyiségeket mégises.lk
maga Athén terme|te ki magábol. Spá:rílban
nem vtlltak ilyon perek' de kit is íté}tek r'tllna
ott el. hol r,oltak a nagy szellemek.| Szókratész-
is 70 éves koráig nyugodtan taníthatom. s íí
v a| <iban kétsé gbevo r|t a,a?' ural kt dó teki ntélye -
ket. Az istenek, a sziilők. a clemokl.áoia fckin-
té|yét. A közösségi hagyornány tölé erncltc az
egyén ér.telmét" Kijelentettc, htlgy nenr iiz al.
kalmel.s az uralom gyak'orlísára. akinck ele.
gendti választtija van, hanem aki rcnclclkezjk a
sziihséges ÍelkészüItséggel' Megvetette a jólé.
tet, gúnyolta a tudomány.t. Bögölyböz ha.son]í-
totta magát, aki abbam Iátja t.eladatát' hclgy
csípáseivel zavaÍ}a Athén nyugcrrlt álmát.

Vajon nem csapnánk agyon ma is a btlglyöt.|
Szilsz Kata
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Sz$tfioreÓrt |o98/og.tsEn
. Fitness k|ub tanaraknak és diákoknak keddenként dé|után a Többcé|úban'

ig. EIső alka|om szept' 22. .,Gyertek és |egyetek f ittek' ' '  John
14:25-tö| , l  5::t5-

l -áng Al idt

. Futó kör: kedden és pénteken 7,OO.7.40 között futkárczunk a Po|itechnikumból inclu|va fo-
gyókúra, edzés és mindenfé|e egyéb cé|bó|. HaFe

o Röplabda kör: keddenként és péntekenként ,|4.30-17'00 között Haász Feri vezetéséve|'

Katatónia e||eni Kata-sza|on szerdánként az ebédszÜnetben. A he|yszín még nem ismere
tes, Szász Kata hamarosan megmondja
Disputa kör - igény esetén Mihók Viki vezeti.

. Matematika felvéteIi előkészítőt tart egyedikeseknek szerdánként az N19-ben Gava||ér
Csaba

o Helyesírási gyorstaIpaló szerdánként negyed háromtól Bágyi Lászlóva|.

Kéziszövés és egyéb kézműves foglaIkozások
Madzagszövés (egyszerű madzagszövés. finn madzagszövés. hopi indiánok madzagszövése)
Kártyaszövés; fonatok, fonások
Szövés szövőkereten (egyszerű vászonszövés. kü|önböző dÍszítőtechnikák - hurko|ások, csomózás.
bogos szövés. szedettes minták; ki|im szőnyegek szövéstechnikái, kÜlönböző vetÜ|ékfonal.kötések:
széke|y festékes; szumák szövés; dzsidzsim technika; ó-gobe|in kép szövése; csomózott lperzsal
szőnyeg szövése)
Szövés fekvő szrjvőkereten (kétnyÜstcis vászonszövés, ttibbnyÜstös minták)
Fona|festés növényi eredetű festőanyagokkaI
Kézi fonás. gyöngyfűzések és gyöngyszövés
Nemeze|és (falikep' baba- és egyéb figurák. kesáyű, sapka, papucs készítése)
Az itt Íelsoro|t technikák megismerése ós e|sajátitása egy hosszabb kurzust kívánna meg, de a szak-
kör iránti érdek|ődés esetén a je|entkezők i9ényéhez. érdeklődéséhez lehet igazítani a tananyagot. és
ki is |ehet még egészíteni egyéb texti|iábó|, papírbó| vagy egyéb anyagokbó| (háncsok. vesszők. csuhé
stb') készüit ajándéktárgyak készítéséve|'
A szakkört Krasznai Judít vezeti. (Az érdek|ődők keressék meg Jakab Juditot szeptember
1 5-1 8. között időpont-egyeztetés végett)

A Másik Színház iránt érdek|ődők keressék Tibort|

Hézag kör - az isko|a fa|ai, szög|etei még Üresek' a folyosók a|kotó öt|etekért, kezekért kiá|-
tanak. Kéthetente szerdá nként fessÜnk, vágunk, to|djunk-foldju n k!

Jakab Jud i t
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1998. jírlíus 6.i határozat'ok

Szendi Zsolt ügye

A2 |998,június 30-i iskoiabírósági ülés Szendi
Zsolt clsőÁ osztályos tanulót elmarasztalia Szabó
Laszlő testkultúratanárral szemb eni n^aga|ar1á,sa
miatt" és Zsoltot arra kötelezi, hogy kössön küliin
szcrződést a te stku ltura munkacsopo rttal az'
l 9 9 E/99.es tanev testkultúraórán ki''rili sporto lási
lehetőségeir(j1 és a testkultúrával kapcstllatos visel-
kedési nonnák bctartasárill. '^rz lB határliztit1i'.t:
Iavastliia, hcgy Zsoit és a munkacstlptrrt hcszéljék
át a prrlblémákat" e levenitsék lijl a problénrás ese-
tcket. és a régi sérelmekcn fblülemelketlve próLrál-

iarrak ió és elÍ.ogarlhat(l mcgoldást ta|álrri" nrelv
mirrdkét löl számára haszntls ós előrenrutatti.

(ircgtlr Judit és Rév Zoltán ügyc

Az l998.. iúnius 3(). i  iskrt labíróságt ülés ( iregor
Judit és Róv ZolLín MáS oszlálytrs tanulókat késé.
scik miatt a pont()s iskolakezdésrc kcitc|czik' }lrrnek
értelrnébcn az I998l99-es tanévben Judit és Zoli
ncm késhelnck cit percen helül sem" illctvc lra oi4
teszik" az elsij óra igazolatlan mulaslásnak számit.
}]zen kívül Judit és Zoli kiitelcsek hiánvzásukat és
annak okai1 nóg aznap rlsaályÍijniikeinck vagv -
ha (íke1 nem találják - az ügveletes koordináttll.nak
ie|er'ni. Ha cz elmarad" .Iuditnak és Zoiinak autt.'-
matikusan az IR el(jtt kell nrulasíásu}<r.ril bcszá-
tnttlni. amcly további bírósági eliárást vtlnltat rnaga
után'

IJgervári Gergcly ügye

Az 1998. június 3()-i iskolabírdrsági ülés tigervári
gergely Iv{áS osztályos tarrulónak engedélvczi.
hrrgy a Politechnikumban |éiez,ze be az | 997i 9l{-as
tanévct. Mivel gcrg(í aZ oSZÍályfőnökeivcl kiil ött
szerződést tiibb alkalommal is megszegte. és az
iskolabírriságr tárgyaláson scnr tuclott erre kielégítíí
magyarázaÍot adnt' az IÍ} ugy hatarozott. hilgy
gergő i sko lapcl lgári stiítu s zát me gs.linteti . t.]nn ek
értelÍnében Gergií nem Ír'.,lytathatja tanulnránYait a
Kö zgazdas,ltgi Po li teclrn ikumban. de az au gu s i4u s i
pótvizsgákat és a közgazdaságÍan vizsgáját még
leteheti - amire egyébként már nem lenne lehetősé-
ge,

Budapest, l998. július T.
BarIa (iéza iskolabíró

l998. szoptomber 9-i hatérozat

A Kalmár Béla, Vargha Dávid, Bágyi Lász'|ri ösz.
szetételű Iskolabíróság l998. szeptember 9-én 1ár.
gya\|a másodfokon Egervári Gergely ügvct. Az
első fbkon l998. június 30-án hr.lztltl határtlzat
ellen Bgervári Gergely és édesarryia ilYítlrtrtl hc
Íbliebbezést.
Az ügvet sajátossá tette tehát. htigY a nvári sljnct
miatl csak mintegr, két h,inap elteltóvel turltuk
tárgyalrri'
A }}íróság vtzsgá|Ía a,r. llgervári (iergel.7 által |998'
márciusban kiitiit1 sze rz(ídést" annak teijcsülési.
il lctve nem teljesüiésr arárr.iait Megállapít0tla a
Gergely által is eltsnrerl tén1't' lrtlgy al tls4á|y|ő-
nijk(jk panaszá'.|ran íb lstiraktlztatoÍl,ak igarz,k. (iet.
gcly nenr tudr-lt1. nent is kivárlt az olsíí {irktln tár.
gvaltakhoz semmi1 hor,zátcnni. az írástrcli iblleb|-.c-
zésben sem taláhunk tllvan nlotivuntirt. mclv r'ál-
t()'.latott vcllna a tcnyek mcgítélésén" igY e sak
ugYanarra' az áI|ásp<lntra hclyezkedlrettünk. ntint az
első t'okú tárgyalás t}irósága:
h szerződésbe belefoglaltak értelmébcn rnivcl
Gergely sú|yosan ós vétkesen mcgszcgte kiite lc-
zcttségeit' az Iskolabíróság megÍbsíja (ít ptrlr-
tochnikrrmi iskolapolgári jogaitól, az isktllábtji
kizár1a. |llÍilgadja az' elsíj Íbk halasari hatá]ra
revén letett augusztusi javíttivizsga-ererltne tlr e t
matematikábt,rl.
A határozathaz. nlég aA |eszi |.lt>z,rá a Ilírriság. htlgl
a másodfokú bíriisági tárgvalásnak a lellchhezes
alapján ncm is r,<tlt jtrgtlsultsága. htsze rr a lellcbbe -
zés ncm támadott senrmilyen tényt. állítást az clsii
Íilkon meg1árgyaltak köZiil" s ú.i" a megítélóst mó-
dosít(l tényezííkkel sem sztligált. tgv való1ában
nom is lbllebbezésként kezelend(í. hanenr az iskitl3
pedagógusktiziisségéhez rnint isktllavezetéshez
bcadtrtl méltányrlsssági kérelenrkérlt. A móltánytls-
sági kérelem megitélósc viszont. nem aZ lsktliahírt'-
ság hatáskiirc.

I3p. 1991{. szeptembcr 09.

Az Iskolabíróság ttcvóbcn: t}ágyi I,ászló

rs }Í' l,:s.rí$ fi$''! é'g.F-.v .;i í* l'i.lí # |
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l998. június 8-i határozatok

(bírók: Kalmár Ré|a, Vargha Dávid,
Nagy llona)

Kujek László ügye

Kujek Lász|ó l8 igazolatlan ílrát gyűjt(jtt össze
úgy, hogy három (különböző) napi hiányzásáról
nem hozott igazolást. I'aci a tárgyalás tblyanrán
nem tudott erre elfogadlratő magyarázatot adni.A
bíróság Kujek I'ászlót szigclru megrovásban ré-
szesíti. A h i ányzással kapcso iattls szabálYtlkat
(rskolába betcleÍonálni. iga::olást idijbcn ieadni)
ncki is bc kell níanla" sőt őt átnreneti|cg - ok1(lber
végéig - arra kötciezi a bírrlság. htlgv a hiányzás
utáni első naprln arl.ja le tls;rtálilÍőn(ikeinek ,4Z Iga.
zolás(. A birtiság arra kéri az tlsAáIytiinijkijket.
htlgY tlktóbcr végén ad;anak a birriságnak riivid
tájékclZatást arríll. Ilogy [,acr betartoIta-. a hiánl,-
zással kapcscrIatt ls szabáivoka1.

Lukács Lász|(r ügyc

l,rrkács I,acirrak |.7 iga'ro|at|an r,irá1a van. ezek i,t
percen belüli il l. aztln tÍtli késések nriatl kelctkcz.
lek. l,aci a tárgyalástrl1 lle|n tudrltt rnagyarázatrlt
adni a késésck rlkaira. viselkedésc alapján úg1,
tűrrik" nem is órzi ennek sÍrlyát. nem gt)lrd()1ktlztltt
azon. mit tehctnc azért. lrtlgY czen1Írl p()llt()sall
órkez'z.en'
A bírtiság I,acit trlcgrrlvásban részcsíti, szeptembcr
.]()-áig megvon.ja tii|c az cit percen bcltil i késéscrt
jártl '.strrgulál'. (a nvrllc r)ra utáni órkezésért ebbert
az iclijszakhan mitrden esetbcn igaztllatlan tirát kap)
cis kötelczi arra. lttrgY
. az clsíí szcptcnrbe ri iskoiabírtiságr tárgvalás.ln
szátrrtlljon be arrtjl" nrilvcn stratéglát Íirg kiivctni a
prlntr.ls isktllába órkczós értlckébon
- a kijvetkczii ltáronr isktllabírósági tárgyalási na-
pr:n (kb. rlktóber végóig) jelcnjcn meg a [ri11isá$
el(ítt ós szám<lljon be arr(ll, htlgyan sikerüit Í'crrti
tervei t nregva|ósí1ant.

l' lerczeg Tamás, Kaldenekker |lercnc ós
Tarján Zoltán ügye

A PsYchtl osáály lrárrrrr-r rtiákia április 24-én a
.'tréíás akadálvozti'' vorsenvről a |)una P|azába
távtlzo1t.
A tárgyaláson Kaldenekker l:erenc nem 1clcnt mcg.
A.|elenlévií diákok előadták' hogy mivcl nem vtllt
ná|uk .i e gy' a metrópénzlárnál lemaradtak csop<lt1-
1uktól és mivel a többiek cltűntek szenrük c|ől és
ijk nem tuclták, hová kell menniük. inkább szaba-
didős programot csináltak. Meg sem prtibáltak
egyéb módon infbrmáciriL szeremi arrtil. htlvá kel-
lene menniük, nen jöttek vissza az isktllába. nem

is teleÍbnáhak. Arra számítottak. e7' nem Íog kide.
rülni. t)gyanakkor az egyik diák egy későbbi nieg-
.|egyzéséből kidenilt. hclgy nem is vcllt kedvük,
nem is akartak résávenni az iskolai programtln. Az
osztályftínök elmondta' hogy a gyerekek maguk
válasáották meg, hogy az április 24-i iskolai prog-
ramok melyikén fognak résztvcnni, a három diák
ö nkén t j e len tkezett az' akadály ozó verseny re.
Az lskolabíróság úgy látja, hogy az oszÍá7yfr:nökök
értékelése , mely szerint a három diák előre meg-
fontolt szándékkal mulasirtott igazolatlanul és cser.
benhagyták az osztá|ykilzti sséget' he lytáliri'
A bíróság ez,ért a három diáktlt szigclru m€gr(lváS-
ban részcsjti. 

-l.ettük 
külijniiscll súiyos kózLissig-

rirmbolti hatása miatt ennek a büntetésnek a lratá-
lyát kitcrjeszrl a ktivetkcz.í ( l 998/99-es) tanévre'
Í:,z, at.jelerrti. htlgY amcnnyiben a három diák
egyéb ügvben jiiviire Iskrllabir(lság e|Ú kcrlil ' tntrs-
tani t e ttük súlyilsbí tti kiirü lménr-nek s zánli t'
Mivr:l április 24-én nrindcn diák sr'ánlára kiitclezij
tanítás nélliüli munkanap vrrlt. a itártrni diák nru-
|as;rtása lrat igazolatlan tirát 1clent.

Ke|ár Rafael, Papadimitropulosz A|cxander
és SüIe Zsolt t igyo

r\ ltártlm diák az idei erdei iskrllábarr - amel.v is-
trrcr1 t.ntidtln az idÓn is a ['trlitechltikunr tcrtilctén
ellilgacltltt szabályok r.rrc1|etl műkiidiitt - alktlholt
Íilgyasz1ott, errc biztlnvság esz|c|t alkrlhtlltls áiIa-
ptltuk ós a rrrcgtaiált iivegek.
A diáktlk a tárg'v.alástrn cl(íadták. []()g'l ll l int cikii{c.
lezctt lütballdrukkerek' kctlvenc csapatuk e l(ízií
napi győze lr]lét kívánták pczsgőzésscl ünnepclrri'
Allitásuk szerint cgv üveg pezsgiít vásároltak az
crdei iskola ltelvszínén. ct't iik hánrlan Íirgvaszttrt-
ták el' ós úgv ítélték nreg. htlgv entrck nenr volt
különöscbben. szembetiíníien kárrls beÍillvása álla-
potukra' t lgyanakkor aZ cset tanúi - az erdci isktl-
lában jelcnlóvií tanártrk . állítása szcrinl a diákrlk
láthatóan rossz állaptltban virltak. anrire szerintük
egy tiveg pez'sgő elÍbgyas;aása ncm lelretott clc'.
gendíi ok. és nregÍbga|nlanák azt a gvanújrrkat is.
httgY rnás cliákok is érintettek lchettek az ügybcn'
F,z uttibbira azonban a bírósás nem tttdtltt biztlnví-
tékot tatálni .I,Igy érer'iik. a tároni iliák nem nri-
ködijtt együtt eleggé a birtisággal aZ cse t íblclerité-
sóben' ezt erősen helytelenítjük
A bíróság álláspontia az, hogy az alkiiholfbgvasz.
tás bármely iskolai rendezvénJz, pr()gram rdejen
súlyos Íégyelemsértés. Nem találjuk iónak a tanári
reakci rit. a rné ltiínvolható megÍbnto lások e llcnére
sem (nem akarták a negyed teljesílése Íbltéteieként
sz,abott kötelező erdei iskolai tanulmányi munka
elvégzését lehetetlenné tenni)' A diáktlkat jobb lett
volna azonnal hazaküldeni. és általában ilyen
ügyekre a jövííben is azonnal és szigoruan kellenc



reagálni (ami nem zátqaki az Ískolabirtiság utóla-
gos bevonását).
A három diákot felfiiggesaetkizárásra ítéltük' A
döntés hatílya a következő tanév eleji, szeptemberi
osztálykin{ndulás vége' Amennyiben a jiivő tanév.
ben ezek a diákok bármilyen ügyben az Iskolabíró.
ság elé kerülnek, jelen cselekedettik súlyosbíttl
körülménynek számít.

Várhelyi Rita,. Pflum Gábor és lloffmann
Dóra elsőA osztályos diákok ügye

(ló, illetve 20-20 őraigazalatlan mulasztás)

A bíróság mindhárom diákot megrovásball rószesi.
ri.
A diákok kötelesek az első szeptemberi isk-tllabíró.
sági íiiésr:n rnegjelenni és beszámolni arrtjl. r^riit
teryeznek az i gaz<l|atlan mula szÍások i ll. késések
nre gs:.:üntetó sc é rrlekéberr. A ttlvábbiak ban pedi g
kóthctcntc kötelcsek inegjelcnni az Isktlla|rírr!ság
ülésein ós boszámtllni arról. hogYan sikeru|t tervti-
kct rrrcgvaliisítani.
I diintósck hatálva: l998. okttibcr 3().
Mrndltártlm diák kciteles a tanítási id(j kczdetórc
(8.00) az iskolába érkezni. Amennyiberr késik.
igazrrlatlan rirát kap (rit percen be lüli késésér.t is) Ll
dijntés hatá|ya: l99lt. szept. 30.

Rácz Sándor ehőÁ irsztá|yos diák ügye
(27 &a igazolatlan mulasztás)

A biróság a diákot szigtlru mcgrtlvásban rószesíti.
A diák kijteics az első szeptemberi iskrllahrír<isági
üléscn megjelerrni és beszámolni arr<il. mit tervcz
az, i eaz'O|at|atr mulasztást.lk i l l. késósek tno gszüntc -

tése érdekében. A továbbiakban pedig kétlretente
ktjteles megelenni az lskolabírriság üléseirr és be-
számolni arról" h<rgYan sikeriilt tt:n'ét megval(lsí-
lanl.
E döntések hatálya: l998. októher 3()'
A diák kciteles a tanítiísi idő kezdetére (ti.00) az
iskolába érkezni' AmennYi ben kés ik. i gazolatlan
órát kap (öt percen belüli késésért is). E döntés
hatálya: l998. szept. 30.

Makaró Gergely e|ső A osztálytrs diák ügyc
(26 őra igazo|at7at mulasztás)

A bíóság a diáktlt szigt;rú megrrlvásban rési:c.stit
A diák kiiteJcs ar' eisí|szcplenrberi isktrlabír.i.lagr
tilésen rl,regclcnni és beszátnolni ar"rt,ll ' ntit tervez
ar, i gai tIatlzli t"nu lasztások i l l késesok ntegszünic^
tés.j érd'"kébcn. A ttlviih'oiakhran pcdig ki'lhctcnie
krjieles rnegjelorrni a;l lskoiaLlírírság i.i1'"'' 

"' 
n".

szánrr litti arrri l. i l l lgYl.i n si k crii lt tet..',ó1 trrc gva i ri:i.
tartr.  kt i l r i rr i js 1ckirrte t ic l  a tcstkul iúrtr t l r i iktrtt valr i
részvételre ós a lcstku|tÚira tanáraival |cllntarlrlt1. a
po li tech nikunli szabálY..lkna.k meg |L lc li.í kr'rrtrtntt rl r -

kácitira.
I dönklsck hatálva: lt)9l{. okttibcr .]()
A diák ki i te les a tanítási  id(! kczdctére (| l .()()) i lu
iskoláha érkezrri. Anrennyiberr késik.. igazillatlarl
tirát kap ((it pcrcen bc|ü1i késésért is). F, diintes
|ratálya: 1!')98. szept' 30.

l}rrt iapest. l998. iúnius 2()
Nag-v I lr ' rra ttttt iírhtrr '



'.otóllok' Felhő!!',
Na igen' elkezdődött az új tanév, és az' iskola
megváltozoÍt, ezt talán mindenki észrevette.
Nem tagadorn' számomra kedvezően módosult
a suli. Am sokan keptelenek felÍbgni, miért
volt szükséges mindezt tenni az egész iskolá.
val' miért kellett ',mindent elrontanom''. Na,
erről szeretnék most állást foglalni' Irásomat
két részre osztonL az e|ső részben az iskola
csengetési rendjóvel' a másoclik részben a mó-
dosult vizsgalehetőséggel fogialkozom.

I. Csöngő

Mindenekclíjtt szeretnék valamil leszögezni:
rrem }'N v!útclz'tatÍ'am mcg a cscngetés rencdét'
rrekern is csak ugyanannyi szavaz.al i iogorn
volt" mirrt Nekedl A d(intést köz(isen htlztttk
(rnivel itt demokrácia van7 vagy nriÍ'enc).
Ugyanannyit ért az, clsős, nrástrdikos stb. sza-
vazata, mint (rnclst figycljl) a már Í'e|vett. ám
az isktrláról oly keveseÍ tudó nulladiktls vagy
egy takarítónő vtlksa!
De kezdjük az clején! t\z igazat megval|va én
baromira nem tudtam mit csiná|ni magammal a
l5 perces szürretekben (de czt rnár leírtam egy-

szer. lásd valamelyik év végi W#oáf -
számotl), és emiatt körbekérdezgettem környe-
zctenret, hogy szerintük miér1 15 percesck a
szünetek. Igazábo| más válasz nem jött. mint
lrogy azért. mert így kényelmes. I)e aztán egy
dohányos megadta az áhított válasz{: ''Azért l5
pcrccs a szünet, hogy elszívhassak cgy cigit, és
megehessem még az uzsimat is.'' IIa undtlktlk
akarnánk lenni (de nem vagyunk azok!), azt is
mondhatnánk. hogy a 15 perces szünetet legin.
kább az éhes dohányostlk tudták értékelni.
Ilogy megtudjam' más is ragasz,kodik.e nrég a
l5 perces szi inetekhez cs a 8,.,-as kezdós|rcz

tWWá{ aan törlént véleménvnyi lvárritástrm
után), egy kérdiíívet á|líttlttam öisie és értéke|-
tcrn, aminek eredménye ha minden igaz, va|a.
lrol itt van a Wiwáift,arr is. Ek(izíen fblya-
matosan jöttek a velem egyetértő visszajelzé-
sek (mármint hamarabb jöijünk, rövidebb szü-
neteket, és hamarabb rnenjünk), aminek
őszintón megmondtlm, nagyon örültem' és
egyTe jobban vártam a felmérés végeredmény-
ét' [Figyelmeztetés: ha eddig nem nézted meg
a tá,}lrázatot, most tedd meg!] Ncls, az ered-

mény meglepő volt, sokak szerint számomra
kedvező. Ezek rrtán úgy találtam, hogy a töbh-
ség a változtatés mellett van, így egy népsza-
vazís eldöntené a többség akaratát. Ez így is
történt, kiírfuk a népszavazást, am közben az
idő elszaladt, belátorru nem maradt idő a sza-
vazásokat áitalábaln megelőző kampányra' nem
volt mindenkinek világos, hogy melyik verzió
milyen előnyöket és rnilyen hátrányokat tárto-
gat, csak a saját meggyőzodése (meggyőzése,!)
a|ap1án döntött. A szavazásban az OSSZES
iskolapolgár l.ésá vett. mint már fe|soroltam, a
tanaraktól kezdve a diákságon a| a titkárságot
érintvc a takaritókig nrindenki leadhatta a vok-
sát' Az iT döntötl arról is, h<rgy a leendő cis(j-
s(ik is szavaz:hassanak" igy mindcnkinek levelet
kiildtünk, mely tar1al mazta a,, szav az'őtédrr iát''.
melyct másféi héten lrelül kellett visszaküide-
ni. és melyet sokan vissza is küldtek. Aki rrern
é|t ezzs| a lelretőségge|, az' rre á|litsa. hogy
velük senki senr tijrődött, mivel én maganr
Í'oga|maztam meg a lcvelet. és írtarn mindct ( !)
sk. alál Ta|in nem okoztrk nagy meglepetisl.
ha eláruiom (bár ez. titkos), hogy a visszakiil.
dijtt levelek 99'99,%-a a régi rcndszert támcr-
gatta (hosszú szünelek, késői kczdés). Nem
árulok el nagy titkot. ha elmondttm, hclgv a
Po|iteclrnikumban dolgoztik közijtt (tanárok is)
sem voltak túl sokan (az'ér| vtrltakl), akik az
újítást támogatták' Magyarán szólva cz| a
döntist a DIAK()K hozták. Ncnr én. nem te.
hanem kétszizakárhányan köz(jscrr. igy nc
engem tégy mindenér1 Íblelőssé, kérlekl
Maje|' elfelejtettem|. Ar' én .'ideá|is napircn-
dcmben.' szerepei egy ún' uzsiszürret, mel1z l5
perces lett volna, és mondjuk a második tira
után adott volna egy szusszanásnyi pihenést. és
az ebérlszünet nern az ötiidik, hancm a negye-
dik óra után lett v<l|na. Az ''uzsiszünetet'' a
többség clutasította (úgy látszik, nem sikeriilt
cléggé hangsúlyozrrom a fontosságát [késő
bánat]), az ebédszünet eltolásának pedig cg-v
gyaktlrlati oka van: Az ehéd nem biztos. htrgv
megiönne negyedik óra utánra. Ezek után már
csak egyvalami: A rijvid szünettel valci cgyet-
len problémám a fiirdés. Tjrről jelenlegi
tesitanáromat órán megkérdeztern, hogy mtlst
htlgy lesz a Íiirdés, elenged 3 perccel hama-
rabb.l Közölte, hogy enől szó sincs, és hogy
erre hamarabb kellett volna gondolnunk, No
comment. Ezek után döntsd el, hogy tényleg
én tehetek-e mindenről...



II. Sok hűhó ('"inr") semmiért?

Másik nagy(./) reÍbrm-gondolatom a vizsga-
rendszerrel volt kapcsolatos, mivel az űn' ílj
rendszerrel (bár már senki sem emlékszik a
régire) nem igazán voltam kibékülve, sok más
társammal egyetemben' Igy hát, gondoltam'
meg kéne ostromolni a Huhogást egy beadvány.
nyal, mely váltoáatásokat követel kér. Maris
személyében segítőre is találtam (hip-hip hur-
rá!), aki megfogalnraz1taa beadványt' Eáton is
koszi, Maris! Közben rendszeresen '.eszmét

cseréltiink'' Lajossal, aki bátorítotl, biztata|t az'
effajta cselekedetekre' de sok remén},t
mondjuk ki kerek pcfec . nem fűzijtt a bear|-
vány strrsához. Kérelmünk. rniszerint egy
ú|abb vizsgalehetőség bevezetésót- kértük, ncm
talált tárrrogatásra a tanarak között, a reÍtlrm
czcn fbrnrája rcrnónytelen doltlg v.rit. Igyekc-
zettinket |átva itt |épett a színre jtrhn eg5' prr-
fbnegyszerű, a jelcnIeginél löbb tnunkát
(admirrisztrációs' vizsgáztatás) ncm igénylií
javasla1tal. a negyedlrcli .iegy 

''ttrvábbvi.

telével,'. Ez végü1is csak aztlkon segitcne' akik
TIINYLE(; cltllgoztak a ncgycdben. ám a ne.
gyedévi jc$,ükiin mégis javitani szercttrének,
de Íélnek a vizsgától' az esetleges rontástt.ll. Ez
számukra (a JOL tanu|(lknak) rragytrn-nag--v0n
haszrros lett volna, tnig az' állandti vizsgázókat
sem erintctte volna negatívan' Ez cgyszerűen
min<lenkinek csak jir lctt volna (ha rtlsszmáiú
|ennék, azt mondanám, hogy csak a tarrároknak
nem, hiszen így megnőne a [iavitani akaró]
vizsgázók száma). még a rendszerl eddig ál-
landtian szida|maz'ő osztályom is teljes mór-
tékben támogatta ezt a |',ai|,a komprclmisszumtlt.
L,gyszerűen ncm láttanr ósszerű ncgativumát.
igy joggal bíztam benne, hogy a tlulrogás
hosszabb teket(lria nélkül egyértelműen elÍil.
gadia az' ajánlatot. mellyel végre visszaadhat-
tak volna valamit cserébe az ,,,bj rcndszerórt'''
Mikor Lajos meghívcrtt Marist és engem a be-
adványunkat tárgya|ti }luhogásra, anre1lett.
hogy nihány percig úgy éreztcrn. tónyleg ko-
moiyan vesznek, nagyobb félelmek nélkül fir-
gadtam el a meghivást, hisz' ez egy sima ügy' a
tanárok nenr veszthetnek vele semnrit, logikus.
hogy elfogadják, még a közmorál is javulni fog
ezzel a suliban. Hát nem pont így ttirtént. Sze.
rencsétlenségemre Maris nem ért rá a Huhogás
napján, így egyedül készültem a (számomra)
nem mindennapi eseményre. A Politechni-
kumban mindenki egyenlő - tartja a közhely -,

ám mikor beléptem a csak tanárokkal zsúÍblá-
sig telt A.l9-esbe, hát sok minden jutott az
eszembe. csak ez nem. Valami olyasmi érzés
vo|t ez, nriktlr a gyilkossággal vádolt ember
belép a terembe' ahol epp kimondani készül-
nek az itéletet (élet vagy halál?), csak épp nem
egy biróval szemben állva, hanem kb. 40.nel.
Szóval érdekcs érzés volt. egilből eszembc
jutott a Csodabclgár című film is, csak itt én
voltam a főszereplő' Szóval elkezdődött az
órtekezés. Egyből az,ele'jón sikcrcsen trrdatták
ve|eln, hogy ón MAS vagyokl a naprrkban

ffi#.íáyhan is lckiiziilt tanári tetszési tnrlexet
osztották ki^ az,la-| a ktilönhséggel. hrigi,' itt
bi:rrxr-v min<iert egyÍ]s Íanál.szcrcpell' [)crszc ón
nem kaplam. ntel,v magában ne!}i rlktt;:tt!t
problérnát, csak mikilr szr.trnszó'dt..m {tlsz-
tályfiinirkiiru) papíriába pillarlttrttam. kaptarrt
egy elég ertiteijcs tiltrr szírcskát cg-v tirásik ta-
nártlnrtt'rl. mirc ólt k(iztiltcm. |rrrg1' a !i'n1 cge t
irgyis íudom (a kh'. 3i) els(í |rclr,'ezeÍt tanárt).
ám a szilcska ós a hangsúly mil sem válttlztrtt,
()ké. Szemé|yiségi jtlgok. (Vagy et, tnár a
büszkcség./) Mindezt csak azérl írtanr lc. htrgy
irzéke|lcsscnr a hangula|-trt cs a nreglritt tanár-
diák kapcsola1 tiikéletes összhang.ját. ntelr' ott
uralkodott. Nem baj. vógrc e[kczdti.ik. cg1'b(í| a
mi beadványunkkal. Na. gonclrtltanl. t(rki(t.
hamar túllesztink raita. még hatnar tllthtrtl is
leszek...
M eghallgattuk beadványunk pozi tí vu mai t" t(ibb
tanár szimpatiziút vele. és újabb irvekc:t mt.rn-
dott. Ánr itt iött számclmra a döbhenel. Altalam
n agyÍa tarttltl tanárt.rk prtib álták mcgttrrp edtizn i
nreggyőzőnek epp ltcm nevczhető (nevctsé-
ges[./]) érvekkcl. melyeket én szubicktívcn
még érveknek scm neveznék (pl.: ''Ncit azért
váitoztattunk két ive, hogv rnosl íiihril válttiz-
tassunkl'' és nróg ilyenek). Vcr|t trlyan tanár.
(nevct nem tnondok [tudtrd, szenrélviségi itr-
gok]), aki az'ért utasít(}tta el a lreadvány1. nrer1
czze| a diákok csak lralogatnának. Mi.1.].l i',k-
kor felvilágosíttrttuk, htrgy a mi bcaclványunk.
a pótvizsga-hevezetés már rég cl van vetl'c. ón
mint diák a John-féle rendszert támogatom. éS
erről heszélünk közel x percc. Ő csak kijtcittc
az ebct a karóhoz (bár mosl már érv nélktil);
változtatni nem szabad. l)e ar. igaza| megvall-
va eZ, volt jellemz(í mindcnkire, az. órtekezést
neln a meggyőzés, hanem a meggyiíződés
uralta' Mikor végre a sr'avazasra került strr.
már teljes káosz uralkodott. mindenki a rnaga
igazát bizonygattq majd a mindent eldiint(j
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kérdés: Legyen-e változtatás.? Igen: l7. Nem:
l7. Döntetlen. Pu|zusom l60-on. Valaki moso-
lyog, hogy hil ez döntetlen" de ilyenkor elvileg
a nem változtatás a ''nyer(í'', Majdnem szótrtlb-
banok. ''Visszavágó'' egy hét múlva, ahclva
szintén meghívtak, immár Marissal kiegószül-
ve. Ujból érvek ós semmisnek tűnő ellenérvek,
bár most valahogy az e||enzék gyengébb (ti'bb
ftí elienzéki lriányzik)' Reesik kcizben l{orn
Gábor is, aki meglepő humorával kecsegtet
minket (ugye, Maris.l), nrajd újabh szavaz,as,.
3-rnal vagy 4-gyel ttibben szavaz,nak a változ-
tatás mellelt. Ezután azugv |ezárva. Vigrc'
Telrát cnnyi vtllt cgl ilycrr aprtiság ntegválttrz.
tatása. anri nrirrdcnkinek csak |ti lelret (}ritlcnr
én" bár a mai rlapig nenr tudtrnr, kinck lct1 ig1.
rcrsszabbl). hát nenr tudttm r.rri lclret cgy rrlvatt
ügynél' anrL valakit tónvleg hátrán;;rrsiirr érint-
hetl... ir4indeg1,. I l,I inelcncsctrc nrár seitcrn. kik
és rniI'vcrr órvckkel crtók cl ar, ,'tti rcnr|szcr.'
bevczctésit...

I]zúton szeretném megkösztinni. Lajos-
nak, Johnnak, Juditnak és Marisnak az enetgiát
ós kitartást, melyet a közös ügilbe fektettek.
Ktiszönöm.

Végszó

Ezen írásaimmal senkit nem akartam megbán-
tani, pusáán a tényeket próbáltarn felfedni,
egy-két reíorm elfeigadtatásának körülményeit
és hátulütőit.
Kijsz, hogy végigszcnvedted magad ezen a
rengeteg betűn. eddig 8ó8l-en (ha kevesebb.
aZ a cenzot miíve '/esel leg a hclresírás. iavílóél - a szerk').

retnélent, mtlst már nem íbgsz a Íir|yos(lrr mo-
stl iyogva ezzel Íi lgadni: ' 'Utál lak' l]clhől l ' '

}jcilrií



Rtimt1 ed, brza ehn,üled.és delrtánra-

Jó ideje már, hogy nem válogatom meg a társaságomat,
szinte bárkive| |eÜ|ök bárhová beszélgetni, az egyet|en kri-
térium az, hogy beszélgetőtársam o|yan legyen, akit még
nem rabo|tak e| az ufók, mert akkor a beszé|getés ihatat
|anul vak és be|áthatatlan irányba fordu|. Eképp e|mé|kedik
a |assan fe|nőtt kort elérő, érte|míségi Joco. Vagy va|aki,
aki nem tök hÜ|ye vagy jóképű. Az i|yen jóképű srácok nem
passzo|nak a t örténetbe' maradunk továbbra is a
croidokná|. Szerintem mostanában o|yasmirő| ke|| beszél-
getni, hogy szerinted igaza Van-e annak az amatór kémi-
kusnak, aki másnaposan minden szerdán fe| tudja idézni
magábarr a 48 dimenz!ós kocka kiterített a|aprajzát, Vagy
morrdjt ik arri|, hogy szitttén igaza Van.e annak a
mátészaikai hö|Eynek, aki karfioi laI mode||ezte le az ator.r
vise|kedését a hipertérben. mert azt |átta az X-aktákban'
nogy aki mer az nyer (és aki merít az nyerít)' azaz e|őbb-
utóbb zseb|ámpákat fog |óbáir i i  egy idegesítően dísz|etsze-
rű a|agútban, és nyi|ván meg fog menekti lni az őt Ü|döző
négycsi||agos digitális trÜkktői (hacsak a sorozatszerkesztő
könnyen kiszámítnató tréfáit nem tekintjÜk sorsnak) |lyen_
kor vége, fe| ke|l á||ni ' és va|ami o|csó kifogássa|, na meg a
bkv-val haza, miné| gyorsabban. Mert, ha tovább ha|lgaluk.
hogy milyen az idegenekke| szexuál is kapcso|atot létesíte.
ni, és hogy az ufók is tudnak magyaru|, e|őbb-utobb ideg-
összeroppanást fogunk kapni, no meg mindenféle f ibiáink
lesznek, amiket ha e|ég jó| csiná|unk, és a hÚsztagú bizott.
ság is megfe|előnek íté|' akkor irány Hol|ywood. irány
Mu|der és j öhet  a v i |ágvége . . '
Ezek az éjszakák rettenetesek, indoko|at|anul korán ke|ek
és borza|masan későn fekszem |e, és a kettő között nincs
semmi . . ,
|tt fekszik az ember egyedü| az éjszaka közepén a saját
le|ki ismerete és rémképei társaságában. Ugyanis ha vélet-
|enü|jobb kedvem |enne, a t iszta e|mém egyből va|ami igen
gusztusta|an és rémisztő em|éket idéz fe|, keményen rea-
gá| az álta|a tú|zottnak ítélt gondo|atokra. Zo|dvérű embe-
rek, akik hirte|en átváltoznak és elpusztítanak mindent,
aranyos kis é|őholtak' akik t iszta emberi agyvelőve| to|tött
szendvicsek társaságában jTízűen beszé|getnek...
I lyenkor kimegyek a konyhába, aho| megértő kenyér. és
sa1tdarabkák vigaszta|nak, és esetleg |eiszom az uborkáról
a |evet, aztán vissza az ágyba és taián jön a jóízÜ a|vás
ami igencsak ránr fér. Aztán meg regge| van' a szemközti
digitál is kijeizésű óra a 6:35 számkombinációt mutatja.
l lyenkor érdemes klmenni az utcára és nézni a másnapos
vagy csak mostébredtemfel és nemtudomhogymiújág típu-
sÚ kutyasétá|tatók kava|kádját. De |egjobb a szomszéd kö-
zért még ná|am is á|mosabb e|adóit f igye|ni, ahogy bámu|-
nak ki a méE fé|ig sötét utcára, aho| az e|adásra váró pap-
rika békésen pihen'
Meghitt idi| la városi őserdőben

M. Marc i  MáS
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Ko? PopÍr? oÍÍó?
NoMÁo rÁBoR .98

..- Sziasaok! Szeptemberben találkozunkl''
Nos. ez az a mondat. ami nem nekem szolt. Ez
fáj. De el kell fogadni. IVlinden. amit a Poli
még adhat nekem az két hettre sűrűstidik. A
nomád táborba' Itt feltöltodök egy élre. renge-
teg újat tanulok. A nomád tábor egv valamire
biaos jó: megmutatja az igaÁ érze|meket. Itt
kiderü|. ha valami' ami műkodik a lrétközra-
pok áqában. aZ Űcm is olyan jó. De kidenil.
hogy akit eddig SIK hülyének néztem. valójá-
ban teljesen értelmes. Es történik olyan. hogv_
akit 3-4 éve ,,ismerek''. vaiójában csak a nevét
tudom,'és |ehet. hogy az'utcut meg sem ismer*
ném. Am itt a nomád táborban az ember
mindig talá| űj arcokat, akiket meg lehet is-
merni. lehet szerefti. Van olyan ember. akivel
4 éve járok nomád táborba' és jól megértjük
egymást. együtt gályázunk a borrtáson. az épi-
tésen, aaárr év közben seurlni.
Sok mindent adott ez a nomád tábor is. De
idén nem a programok kovácsolták össze a

társaságot, itt most nag.von kevés friss táboros
volt. Mindenki ismerte a dörgést. fudta, mi a
pálya. Teliesen automatikusan keltek fel reggel
az cmberek, álltak sorba a kajához. vettek r,ésá
a programokon, mentek le a tóra firrtidrii (ha
az ido engedtc;, és tbktidtek le aludni, i|l. kel.
tek fel őrködni. Es ez igy rnent nap ntiltt nap'
Csellózás a konyhán, árokásás esőben' sátorhe-
ázás' bang1'abo|1' a szalmazsák alatt. A prog.
ranrok auton.ratikusan oldódrrak meg" nincse-
nek áttitő titletek, rnásfél óra szenvcdés. rna1d
tíz perces feladatmegoldás: kiállunk. eiőadjrrir.
vége. Végle. A tanárok is ki r'arrnak égve.
Mégrs volt valami nregfoghatatlatl varázsa en-
nek a nomád tábomak is. Talárr az. hogy este.
fekve a szalmazsákon Andi néni röhrjgését
hallgatva elgondolkozom' hogy azért áliati sok
meló van ezze| a nornád tábonal. Es rnindenki
aztváqa, hogy immáron hetedik éve a tarrerok
előálljanak új és új sziporkázó ötlettel. feladat-
tal. Kéne nekik segíteni. IVleg el kéne jönni
nonrád táborba. Aki rrern r,olt' sosem élli rneg
ar1, hogy milyerr rossz hazajÖnlti. nettt sorba
állni a kajálroz. nem unni a progJ.atnot, nem
utálni az éretlenségit. nenl a fbnébe kívánni az
egész tábort. úgy ahog.v van. Jó r,olt ez a tábor.
Jó r'olt tábortrizet rakni. jó vo|t Napsugarat
etefiri. jó volt utálni azt. lrogl'-: HOMEROSZ.
YEAH!" jó volt H E.K. tagnak lenni, jó voit
répakonyhásnak lerrni, jó volt sávni Tibona|
meg a négy gyetekkel' amikor a r,ihar rnajd-
nem elvitte a frissen felvert sátrakat. közben a
többiek jól megérdemelt fiirdéSüket töltötték a
tónál a szalmazsákt<imés után.
Jó volt ez a tábor' De vége van. Hozott. amit
hoáatott; ütt. amit ühetett. Vége' Szar ez az
érzés. d9 rrincs mit tenni. Vánri kell egy évet.
és elmenni megirrt. Bizakor|ni, lrogy lesz újra.
Köszönök mindent. mert jó volt Veletek. Re-
mélem jövőre ta|álkozunk.

Snru



- Nomád tábori mesék -

KEZDET K E ZD

Nem messze az Üveghegytől, attó| egy kicsit
odébb, alig az Tperenciás-tengeren innen
kti| önös képződmény nőtt kia f ö|dbő|. Nem
nagyon, ezért is fe|edkezik meg ri|a a |eg-
több mesemondó, aki nem Úgy kezdi mesé-
jét, hogy ',az Tperenciás-tengeren túl, az
Üveghegyen innen' ', pedig ott van, magam is
iáttam' és |ehet utánajárni, ha nern hiszitek.

Sziva| aho| a KurtafarkÚ Ma|ac túr .. '
ott nőtt ki a fcildbő| a Kristá|yhegy, ez a kÜ|ö-
nös képződmény, magában rejtvén a csodát
- amit oiy sok ember keres: ki így, ki Úgy! -: az
EEyensi i lyt.

|de építette várát még azidők kezdete
körÜ| a Kővárkapitány, s mivei ez voit a neve,
hát kőből épített. Az Egyensú|yt keresnij ött
ide' mert tudta, hogy a Kristá|yhegy rejti azt,
naponta próbá|kozott hol innen, hol onnan -
sikertelenü|. Tudta, nem fogja egyedü| megta-
|álni, s mive|vendégszerető vo|t, meghívta
várába két Íö|dijét: Kövy Dinkát, a józan bor-
kóstolót és Sziszi Fuszit '  az ör ökös epekő-
gorgetőt. A he|yzet csak rosszabbodott, mrn-
den próbálkozás tr ip|a kudarcot va||ott, mert
mindhárman mindig ugyanazt az o|da|át ost-
romolták a Hegynek, amitő| az egyre inkább
egy Kőhegyhez kezdett hason|ítani ' Hiába
|ettek hárman Egyensú|ykeresők, Úgy tűnt,
hogy erejükke| önmagában nem mennek
sokra.

Egyik regge|, amikor éppen a Kristá|y.
hegy felé igyekeztek, meg|átták Szent Györ-
gyit (más néven PaPíroskát), amint egy pa-
pírsárkánnyaI viaskodott' Tátott szájja| nézték
a papírsárkány könnyedségét, no meg azt'
ahogy Szent Györgyi egy jól irányzott kard-
hajítássa| ízekre szabda|ta. ''Nem vo|t tiszta a
papír. magyarázta tettét -, s ha egy papír
nem tiszta, a lelke sem lehet az! Persze ki
|ehetett vo|na tisztítani, de az nem az én dol-
gom.' ' ' 'Hát kié?' ' - kérdezték a többiek' ' 'Két
foldim foglalkozik i lyesmivel: Dr. Hypo
Honder, a lélektisztító és Lé|ek Búvár(Kund)'
az érzéstelenítő.'' BÚvár'' - örÜ|t meg druszája
neve ha||atán Kővár(kapitány), s miveIven-
dégszerető vo|t, meghívta várába mindhár-
mójukat. Bár nem volt va|ami okos, érezte,
ezek a papír|e|kűek még társai is lehetnek az
Egyensú|ykeresésben, És így is |ett. Rövide-

ETÉnt

sen már két olda|ró| ostromo|ták a Hegyet, de
az ho| beszakadt a|attuk' mint a papír' hol
útjukat á||ta, mint a kő. Hiába |ettek hatan az
Egyensú|ykeresők, úgy tűnt, hogy erejükke|
és |e|kükke| nem mennek sokra'

Másnap regge|, amikcr éppen a Kris.
tályhegy fe|é igyekeztek, talá|koztak egy fura
kis a|akka|, aki Metsző oi|ó, az é|eseszű
kertészként mutatkozott be, akinek az anya-
könyvvezető.nő szÜietésekor elfe|eitette át_
húzni a t betűket a nevében. Nemhiába
nrondta magát éleseszűnek, hiszen rögtött
mondta is ' hogy három o|da|a Van a Kristá|y-
hegynek, és azért nem ta|á|ják ere;ükkei és
|e|kt]kke! az Egyensú|yt, mert hiányzik a har.
madik oldal, az ész, Ezt aztán rögtörl nreg.
erősítette a kozben érkezett Juan o||é, a
mexikói |abdarúgó-szurkoió, Metsző o|ló régi
barátja, mondván, ő már csak tutJja, hiszen
szurko|óként mindig is ő maga vo|t a harma_
dik o|da|' Tetszett az érve|és a Kővárkapi-
tánynak, s mive|vendégszerető vo|t' meghív-
ta kővárába mindkettejÜket.

Harmadnap nyolcan indultak az
Egyensúly keresésére a Kristá|yhegybe, nem
is szakadt be, nem is gördLi lt e|éjÜk, nem is
vágták meg magukat az élein, hanem egy-
szerűen bejutottak. Csakhogy nem Egyen.
sÚ|yt ta|á|tak odabenn, hanem számtalan
utat, ame|yek . vé|hetően . az Egyensú|yhoz
vezettek' Erezték, hogy nem e|ég erősek sem
testi leg, sem ielki leg, sem szel lemileg, hogy
e|igazodjanak a Kristályhegy útvesztőin" Rö-
vid tanácskozás után Úgy határoztak, hogy
mindannyian Útra ke|nek, megkeresik f ö|dijei-
ket, a Köveket, a Papírokat és az o||ókat, a
Kővárkapitány pedig, miveI vendégszerető.
mindenkit vendégü| |át, és egyÜttes erővel.
|élekke| és ésszel újra megpróbá|ják...

Ahogy határoztak, úgy is tettek, s
most együtt várják a holnap regge|t, hogy
e|induljanak a Kristá|yhegy útvesztőin, hogy
megbirkózzanak - testük, le|kük vagy esztik
segítségéve| - az e|ső fe|adatta|, amely az
EgyensÚ|yh oz vezet'

lgy volt, igaz volt. Aki nem hiszi, csat-
lakozzon. Mé9 nem késő...

Tibor
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Kővárkapitány csapatának, a Kristá|y-

hegy útvesztőivel birkózó Egyensú|ykeresők_
nek a sorsában osztozott Sziszi Fuszi, az
örökös epekcígörgető. Keserűségének és
egyensÚlyvesztésének okát a régmúltban kel|
keresni, azokban az időkben, amikor ő még
Korinthosz, a tengerparti város kegyet|ensé-
gérő| e|híresÜ|t királya vo|t.

Te|hetet|err ura|kodóként. ep'és zsar.
nokkérlt gyakrart háborgatta támadásaivaI a
békeszerető Attikát, s amikor odahaza vo|t,
akkor is kereste az a|ka|mat, hogy ártson az
idegeneknek. Ha vándor vetődött eI város.
ába, a gonosz kiráiy arra kényszerítette az
érkezőt, hogy mossa meg a |ábát a tenger-
ben, majd egy óvat|an pi||anatban a habokba
|ökte a szerencsét|ent, vagy hata|mas kőveI
zuzta agyon' Végü| Athén igazságos királya
bosszulta meg rajta a sok ártat|an é|etet, s
Sziszi Fuszinak bűnhődnie ke||ett: időt|en
időkig keserű epéjének köveit kel|ett görget-
n ie fe|a Kőhegy meredek o|da|án.

lgy ta|á|t rá Kővárkapitány, a vendég.
szerető, amint verejtékezve gördítette zöld
epéjének mel|éktermékeit a meredeken fölfe-
lé' Azt is |áthatta a behemót Egyensú|ykere-
ső, ahogy a hegycsúcs köze|ében az epekö-
vek egy szik|án megpattannak és visszahui|-
nak a mé|ybe. Láthatta, hogy Sziszi Fuszi
szemében könny csi||an meg, és megtörten
visszafordul, majd reszkető |ábakka| eresz-
kedik aiá a vö|gybe, hogy megkeresse faku|t

dő, rongyos kirá|yt, kinek fé|recsúszott koro-
náját már régen be|epte a por, csi l|ogását
eltakarta a rárakódó guanó. Temérdek lábá-
va| homokká zúzta az epeköveket' majd így
szó|t Sziszi Fuszihoz:

- Királyom! A vi|ág Egyensúlya itt rej-
tezik a köze|ünkben. A Kristá|yhegy útvesztői
őzik mindannyiunk bo|dogságának titkát.
Tarts ve|em, kutassuk f ö| együtt a Mindenek
Rejté |yes Fog la latjátI

Sziszi Fuszi ráemelte tekintetét az
e|őtte ál ló Kővárkapitányra. Szi|ani nem bírt
még, de kimerülten bó|intott és kezet nyújtott

j"J'"lffi l::l[Ii:iJ['""''"jxi"',:"'::li:,:YJ;'@öBotsKG?tI;Eftx?t
Í 998. szeptember l4-től

NaMÁp tnaoz 9s
címií kiáIlítását mutatja be.

van kedved' Te is kiállíthatod alkotásaidat: lbstme-
nyeidet. szoklraidat, Íbtóidat'

csak szólj Juditnak vagy'ribornak!megmentőjének.' JakaJud i
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A Belvárosi Tanoda által szervezett
Életmód táborba iskolánknak is lehetősége
volt egy csoportot delegálni. Az igazat meg-
vallva, amikor megláttuk a buszon a többi
résztvevőt, egy kissé elcsodálkoáunk, hogy
ezek mé' vágnak ilyen savanyú képet. De mi
nagyon jól elvoltunk tizen, úgyhogy nagyon
nem ijedtünk meg, pláne azutitn, hogy egy
szobában iehettiink' mcrt azzal ijeszÍgettek
rninket, hogy vegyeson lesz mindenki min-
denkivel. (A lányok úgy gondolták, hogy ne.
kik egy faipari tanuló lennc a legnregÍ'elelőbb
szt;batárs. rle ezen álmaikat sajnc's ttlvább
ke1lett dédelsetniük).

A tábor ideje alatt társadalmurrk (isz-
szes, hogyúgymondjam'onemnormális eleme''
felvonult. Volt előadás a gyeÍÍnekbűnözósről
és börtönökről, a szexualitásról (homo és
hetero egyaránt), Kri snásokról. szenv edélyb e-
tegekről, H[V pozitívokról, rnozgássérültek-
ről. Kissé ijesáő, rrem.] I)e mégsem vtllt azl
Az emberek annyira nyitottak voltak. néha
ijeszlően is' hogy ebben a ktizösséghen
nagyonis normálisan tudtunk együtt élni, be-
szélgetni. Az előadások, beszélgetések gitt|á-
soktól mentesek, felszabadultak voltak, és ez
elég volt ahhoz. hogy elmondhassuk, a dolgo-
kat nem kell átélnünk ahhoz, hogy megértsük
(by Rózsa).

Este kevésbé voltak komolyak a prog-
ramok, volt vetélkedő, színbáz, tánchiv-" Ití
meg kell jegyeznerq hogy a délszláv táinchár
zatvezető ember egy kicsit eltáiolódott ftzlkai
kepességeink terén, mert közel féi óra után
lragytuk abba az ugri-bugrit, úgyhogy aznap
még a nagyon igénytelenek is zuhanyozLak,
KéSőbb, á p'og'u..lk után a lre|yi ,,szoÍakt)Zó''
hclyet látogattuk rneg, ahcll a kr:dves kiszolgá-
lás (a kocsmáros úgy véltc. ie!ézvc szavait:
,'Ha nrog egy paradicsonrlé1 isz'tll" akk<rr ég::i
ftrg a beled!' '  i  elnézéstr l ia valaki cv(:s közbcn
olvasta a cikkct'i ) nrellett jókat tudtunk bc:szél-
getni rnindcnkivcl, minden r(i1..

Fogalmanr sittcs. htrgy lrogy adjam át
a71 a7'érzést' az,t a hatgttlatot, ami a mai napig
hatással van rám' Képzeld magacl bele abba a
helyzctbe, lrogy clmész egy táborba, ahol rcn-
getegen vannak, belecsiippensz egy olyan vi-
lágba, aho|az' emberek tóny|eg figyelnck
egymásra, a szeretet csak úgy vibrál az' egyé.
nek közijtt. és az élmények hihetetlen,mennyi-
ségben zúclulnak rád. Megdöbbentíj. Es akktlr
iön a búcsű, a szürke valóság. I|az'arrtész,,
egyedül Vagy a szobában, és iszclnyúan iar az
agyad, gondrrlkoztll, nem találocl a helyed sc-
lrtll. vcrgődsz. Egy pár nappal később aztán
me$1yt|gszol. de meg kell tanulnod együttélni
életecl egyik lcgfantaszlikusabb emlékével.

Öt fclcj thetetlen ilap. |gazábt\l nelréz
lenne megállapítantim azt. hogy pozitív vagy
negatív értelembcn. Az biztos, htlgy nem
bántam meg, hogy elmentern. Egy teljescn
rnásik világot és sok-sok hihetetlenül - már-
már ijesztően - nyitott embert ismertünk mcg,
s erről nem lehet és nem is akartlnl azt tntln-
clani, hogy jó vagy roSSZ.
Nagyon sokat adott nekem ez a tábor, a be-
szélgetések' a pÍogramok. az emberek. Még-
sem tudnám pontosan megnevczni. hogy mit
kaptam. Ezek többnyire érzésck, hatások,
...nagyon súlyos hatások. Sokkoló élmények,



de nem lehet rájuk azt mondani, hogy rtlsszak
vagy jók (ismétlem magam!)'
Úgy érzem sok mindent megláttam. átvitt
értelerrrben - és talán cgy kicsit meg is értet-
tem bizonyos dolgokat. Többek között azt is,
hogy nem kell átéljem ahhclz,, hogy rnegért-
sem.

Remélem nem túl ködös a megfogal.
mazás, de ha mégis az lett. egyetlen nrentsé-
gem van: Nagvon nelréz erről a tábtlrról be-
számol<lt adni' ós talán éppen ebben kül{jnbö-
zik (ebben is) a ttibbitííl.

Nern azclk a dolgrlk a Íbnttrsak' htlg1'
,,clső nap Íni toÍtónt. más<rdik nap, stb.''. ha.
rrc.rn többnyirc a milr<lerrkiben máskónt lecsa-
pót.iri hatások, az. lrog1, pó|rtául már a második
nap utárr .,kinyiltak'' az enrbcrek ós önzetlcniil.
minrlenÍéle előitiIgtek nclkül tudtak (irülni
egymásnak. É,s itt.j(in lrc megint a képbc az.
Irogy ez egy ',nrásik világ"', .,kis szigel'' vtllt'.
de számunkra ncm a valóság - legalábbis i'n
így gondtrlonr...

Welcome to the real r,vorldl

()l nap a világtól e\l,árva.'.

Elindultunk... gondoltuk nagyon nyi-
tottak vagyunk, de már odaÍ-elé kiderült, hogy
előítéleteink, félelmeink vannak. Találgat-
tunk... jó fejek lesznek, vagy rosszak. begyc.
pesedetlek, konzervatívak, elszóltuk magun-
kat, vagy nem?l

A buszon... RAITIBAZTUNK, leg-
alábbis első látásra..' néma csönd... de nekünk
még mindig jó kedvünk van. Odaértiink.,.
még mirrdig kétségek között. KISZ emblémás
székeken ''Tej, ólot, erő" egószség'' f'elirat
nrellett fogy-asztottuk el első ebédiinket.

t\ könlyók..' kerek erdő közepén" a
Sörkerttől 5í)0 m-re (amit rnár e|ső estc a bc-
mutatkozasrlk után meglát<rgattunk), távol a
v ilág zaiát<l! tengeltük napj ainkat.

I)e ez csak a kezrlet volt. Ivlár elsií cste
rnegv álroztlit mi ni! en. M egi smertiik eg.vmas t. . .
kiderült, hrlgy állati jti |.eiekkeI vagvunk k|i-
riilvéve' Nyitottak |cttünk. neln érdekeh sen-
kit' hog-v voh köziittünk l{IV pozitiv" tirtrqils.
alkrlho|ista, honttlktts. r()ma. súlv<rs..' íiíIeg
I\4isi, jt 'r csaj.,.U(iYl-,, FIUK!. vagy eg_vszeri i-
en csak deviáns. Nagyon srlk rnindent csiná|.
tunk együtt: énekeltünk. zcnéltünk. ahtll Mónv
cgyik kedvence pengeite a hírrokat. tánctl|-
tunk. t)ávid és I\,larci az'ir táncban it;lcsked-
tek. beszélgettünk" c|őadásokra jártunk p|.:
AlDS. drtlg, szcx. biirtön' cxpediciti. prtrstik.
hcimoktlsok, Leo Amici, I]éres Alexandra
Colin és (iyuri lcgrragyobb örönrire' szitlhat'a|
néztünk, ahol i-]rzsi és Rózsa kíválót alakítlrtt.
i átszottrrnk. f'oc i incc cs ct n éZJünk : S ikond a
ktlntra I'eo Amici. i..cri nagyon Itil játszott.
sajntrs mégis kikaplunk (nem sokka|:'5 : 3).
pólilt Í'estettünk' tornáztunk.'. HoPPA! " stran-
doltunk' ahová csak Lili és Mclin<la lógtlil e|...
ők legalább Íiir(idlek.

Néha rnég a z'u|lanyazás ós alvás kcti-
viirt sern akartuk otthagyni a társaságt)t. nc-
htlgy lemaratl.;unk va|ami irdckesrií|' Enrrek
ktiszönhel(í a 13 tlra alvás 5 nap alatt.,. sZÉt,
V()LT,  FIÚK:

Visszatérés... nagyon nehéz voh ezután
a f'antasztikus, sokktl I ti. eseménydús, gytinyii.
ní' megisrnételhetetlcn, FE,LEJTHETBTLI',N
tábor után - reméljük ÖnÖrnp.t

Kösz. Tanoda!!|

Blazsek Móny, Borvári Lili, Czibor Erzsi.
Fehér Feri, Fehér Gyuri, Colin Hackett,

Meich| Márton, Molnár Melinda,
Sebő Rózsa, Vargha l)ávid
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Keoskés Viktória

Kovács Balőrs
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I'rszták lván
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Rostás Gergely
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Fekete Judit
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Ja"skó Edit

Kőriissy Alü1entr

Kis Máté

Komáromi Lilla

Kovács Veronika

Lactháui Annamária
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Stivári Kálmán
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Szíli Krisztina

Valentin Csaba
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Bayzák Veronika
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Polílnyi Anrlrea

Prcsér Angéla

Somodi Andrá"s

Streleozki Anita

Szklenfu.Ciábor

Vánros Andrca

Vranssik Tibxrr
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Bartos Milán

Fazekas Attila

Fehér Marcell

Gadics .Antal Gáh<lr

Győri Eszlcr

Julrás:.,, Kirrga

Ludvig I'ásl'|ci

Makó Istr,án

Nagy Mihály

Ókrtis Eszter

Pető Gcrgő

Piri Atti la

Ponori Thcwrewk
Anna

Rőidi Zsuzsanna

Sohi l l ing Gabr ie l la

Szarka Eszter

Szi l íigvi-Kaj csa
Szi lamór

Törtik Róbcrt

Varga Á.unes

Varga Mariann
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Balasi Nóra

Csontos Katalin

Dóczr Katalin

Dtlmány Ajuna

Brtiss Zsolt

Horvírtlr P.óka

Hruza (iábor

KtrIlár Eszter

Kovács Enikő

Lchticzki Zoltán

Lcngycl Ágnes

Luczi i . Vcronika

Maosuka Tamás

Major Gábor

Nogy Anilrás

Poktlrácli Tamás

Szántai Rcrlála

Sze]cstci I\{iklós

Szi lágyi Zsolt

Temesi N,Íárton

Trapp Andrea Vanda

DeHC{t

naam Norbert

Bódor Ák.'s

Bakony L,ász|ó

Ilohács Ferenc

Cséos Nikoietr

Dtrszit Krisztián

Erdélyi Krisztina
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Gyöngyrisi Dora

Istrátr Andrea

Nlátrai Juclit
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i\ itgy Aüan]

Nugy Richárcl

Nagy Zsuzsanna

Naményi Tibor

Okner Ernő

Schleer Tamás

Sipos Vcronika

Tokaji N1ária

Tóth Ágnes
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A gólyatábor pár napja alatt nemcsak az
osztá|ytársak, hanem az évfo|yamtársak is
összebaÉtkozta k, meg ismerték egymást'
Egy kicsit kevés vo|t a szabadidőnk, de a
proE ramok java részt érdekesek voltak.
Egyrnást biza|matlanuI méregető évfo-
|yamtársak, rossz kaja, de hataimas han.
gulat .
A tábor |eg1obb i.esze a Poli-szei|em meg-
idézése vo|t...
A hangu|at remek, már szinte mindenki
mindenki t  i smer,  csak a kaja. . .
A tábor arány|agjó vo|t, viszont korán
kel|ett ke|ní, és a kaja az e|ején rossz vo|t.
Nagyon jófej f iúk és iányok vannak.
Szerintem a tábor csúcspontja az 5 he|y-
színes Verseny vo|t, mert érdekes és vic.
ces feladatokat kaptunk, és csoportszel-
lemen alapult.
.. 'Az éte| és a szá|lás roSsZ.
A tábor első napjai kicsit una|masak vo|-
tak' de az uto|só napokban egész szóra-
koztatóvá vált ' ' '
Soha nem unatkoztunk. mert mindío volt
va lami program,. ,
Talán kicsit sok program vo|t'.
A tanárok és a diákok is nagyon kedve-
sek.
Bár keveset pihentünk. de izoa|masan telt
e|  ez a pár  nap.
Király.
...A mi osztá|yunk - a JUTA JAZZ - egy
ha|om do|ogban nyerő vo|t.

0l Mul4hc{ ?o"zt clLY 
"zQY 
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Az ismerkedési proEramokat igazán szín-
vonalasnak tartottam, s kül ön élvezetes
voit a szellemidézés ritr-rá|éja.
Egy időben több programnak ke||ett vo|na
|ennie, és mindenki vá|aszthatott vo|na.
Egy j ipár doiogban csa|ódtam, de a|apjá-
ban véve a legnormálisabb osztá|yba ke-
rÜ|tem (a sok rossz közül)'

a

a

a

a

e Fontos időszaka volt ez a majdnem öt nap
az é|etemnek. Úgy érzem, most már kész
vagyok belépniegy igazán MAS vi|ágba.

r Lehetett volna rosszabb is. Én jól éreztém
magam.

l Lesz mit kipihenni. .jobb így megismerni
ieendő környezetem, mint az isko|ában.

r  . . .A WC-kbő| nem vo!t  e|ég.
. Néhány dolc;qban csa|ódtam (éte|, t isztá|-

kodási |ehetőség, fűtés), r le a gyere kek
1ópcfák' szimpatikusak, a tarrárok szintén
jópoték, és ami a fő: mozdíthatiak.

o tsoldog vagvok, lrogy itt lehettern.
. A programok nagy részben nem voltak

érdekesek' de az uto|só napokon már )i|
éreztem magarrl,

e KiÍárasztcttak a tábori programok, ezért
nem tudok semmi érte|meset írni.

DeHc{t ctkkoR MiLY(t4 ie voLt?

. A programok nagyon jók. A |egjobban a
tanár-diák kapcsolat tetszik, hogy a tan_
árok nem..keze| ik  |e. 'a  d iákokat .  Jó  ot|et '
hogy az egész évfo|yam itt van.'.

. A tábor j i  vo|t, de már jó lesz hazamenni'

. Nekem nagyon tetszett, hogy a programo-
kat az egész évfo|yam csinálta, és ettő|
nincsenek el lentétek az osztá|yok között '

r .. 'Sokat nevettem, új barátokat szereztem.
A kaja rosszuI indu|t, de átvá|tott f inomba.

r Kít,áncsi vagyok, mikor takarítottak utoljá-
ra.

. ÖrÜlök, hogy voit ez a tábor'.. EgyÜtt dol-
goztunk, együtt játszottunk, igazi csapat
vagyunk.
Nagyon jó|éreztem magamat' csak egy
kicsit fárasztó volt Ricsi fo|ött aIu<Jni ' És. .
Egy csomóan úgy értették' hogy vi|ágvé'
gét kívánok a sze||emtő|, pedig vi lágbékét
mondtam... Sokan elég passzívak vo|tak,
én abszo|úte jó| éreztem magam. Mego|-
dottarn egy nehéz fejtörő prob|émát, |eké-
peztem az energiát ' ame|y e|ősegíti a
mozgást, a növekedést és mindent, ami
e|őforduI hétköznapja inkban.
Ren^é|em, a következő gó|yák is jó| fogják
magukat érezni, |ega|ább annyira, mint én
és az új barátaim.

a

a

a

a
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r A r'ersenynaptár aZ elíire terr'ezhetőség oé|ábó| készült. bízva abban' hogy a spol.tra áhítozÖk igv jobban rncg
tud ják ten.czni szabadi dejük t.elhasználását.

. A nap1árban Í'eltüntetett időpontok netn aZ adtrtt ba1nokság hosszát jelentik' ltanem azokat az i<lőhatártrkat'
amelyeken beliil - terveink és igyekezetünk szerint - lebonyolitásra kertilnek.

r A lráziverscnyck sál' ia l4. 30 .tól 17. íX) -ig tarr.
o A csapatsp<lrtágakban nevezni csak osztálYoknak lehet' de azon belül több csapatot is lehet indítani.

Lányok fiúklial versenyezhetnek. de cz for<litva nem lehetséges.
()sztályfőnökök saiát osztályukban a Í.elsij korr.:soportban vagy a'Ianári r.sapatban \,ersenyezhetnck.

Mive| a bajnokságok lebonyolítása a nevezettek számától (is) fiigg' pontos tervet késziteni nem lehetett, ezért némi
csúszás előÍbrdulhat, rendkivijli esetben a ''műscrrláltoztatás jogát'. í'enntart1uk.

Vendel u.. 1998. szeptember 01.

F,redményes és nagyszámú részvételt kír'án a T-estkultúra MunkacsoporÍ'



suli,i.(/cá 4,pő,Ínq4ű4,,a

},/44,. lri',,, d&í d4k4,,,

ö qa"a*,, uÍ,; - t,íé4.,,,
li,1,,,é,4,' av rytál4Úral.

á. qot,n,,, ddi ádr/qár/

?rtk uspa* a buqnfl

77(nrlqdúl,I"q €d,a,

la, uc.tt. h,,4,|4, ., *izíaaí.tl
(Harsányi Rita és Várkonyi Niki (vo|t) JP osztá|yos tanu|ók múive)

A fent olvaslrató két ver.sszakos címen lrit.cletünk C'saPat,L]asen.'t d K(vgazr|asáei

Politcchnikum clsztálv:ri és peclaeórru^sközrisséec (zr továbbiirkban: ',c.sopctt-tclk''), illetr'c

egvóni vel.sen)'t, ir rliákok és a petla'eógr"usközösséget alkotó ''felniíttck'' (a továbbiakban:
''iskolarpoleárok'' 

) részér.e.
A küzrielern etr;ósz tanévcn iit, .qyr{jtögctő élctmóclot kíránti r-cnclszcr$crr foivik.

Mintlen irlkiilomnral kap lalzrirán-v pontot ,<|z dz ''iskcliapoleár.', a'ki rószt vesz e!5' tllvitn

ccizésen. \lel.íienven' spott.me{mozr]triástln, amelvet a Ptrlitcclrnikum sZoI\eZ' va{v ilmclYcn

iskoiánk r.észf vesz. (A zár.tkiirű-, pl. tlsztálvr.endczvények nem tal.toznak a l.erscny}lcz.)

A pontvcr.senyben vzrló részvételnek további feltételc' lrogv tr r,e t.se nlr.ííl lc€{kósíj]rb iit t:rní.

tási nappal ilz- esemény clőtt tájékoztatni kell az i.skolapoleárokat ar Tor.na}rítzban, iil. a ta-

nárik környékén talállrattj faliújsligoktrn és ilz isk<rlaráclióban. Ezen fclül minrler,r más esz-
közt is meg le}rct r.a*rclni a minél szélcscbb kclrű tájékoztatás ér.riekébcn (pl": llálózat'

w{trMf).

Hosy melyik .sPortesemény hány POntC,t ér, aaniú kiszámítá.sáaáI két tén;,ezőt
ve,szúnk figyelembe:

I. Milycn időbe]i kiteried*éggel tb.g bírni c]őrclátható}a.g a rendezvóny?
1() pcrcct veszünk alapce.l'sóenek, ilz l pcrnttlt ér.. (Pl.30 pcr.c = 3 pont)

Az időben gyzüor-iatilag nem ér.tókel}rctő (pl.eer.elvlrzriítás: pár.másorlper'c) r-endezr,én\'' trz
iriapcgr'sóget kapia mefi (l pont).

2. Milycn ,,terheléssc1" jár az adatt tevékcny,sé3"/ Errc is van ew szorzőt-.ábla.

- ,sakk, róplabda, aszta]itcni,sz, lábtenisz, tút'áziís: Ix
- tollaslabd4 kerékpűozás, minitenisz, kondi: 2x
. foci, ko'sfutabrl4 futás, teremhoki, ű"sziís, fitnes,s, ktizdősp<lt'tok: '?x
- tigyességi számok (pI. atlétik4 lól,észet: mcrt ezek nem ,,értékelhetőek,,

irlőben, te rh e l é's t m ás mórlon j e l en te n e k ) : 5x
Az itt be ne m soI.olt sprrrt,clkirt a munkacsopol.t év közben beépíti a t.endszcr.be .



/P1.30 Perces buclapesti kosármér.kőzés = 3x10 perc = 3xl pont (irlőmennyiség) = 3 pont

x 3 (tertrelés) = g pont./

(Természetesen minclent előre szabálryozni le}retetlen, a fenti számítástól egyegy konkrét

eset.ben a pontszám némileg eltér.lret')

A ''csoportok'' közötti sorrend ?u egry'es ''csopott<rk'' taqiainak pont.számát osszesítve, a
''csoport,' Lőt^szímát Íi5,elembe véve, 'xz ew Íőre .iutó átlaspontszánr alapián alaikul ki" AZ

<;sztáir,{íjnókök saját osztátryr'rkkal együtt tört-énő részvétel esetén pontjaikkal <.rsztályuk }re-

lyezését.jar'íthatiák. Bizonyos alkalm:rkkor. (pl. eesr futóver.senyen) lc}retőség van r'enc]éeek:

r.okonok. barírtok' ismeríísök stb. meelrív1l.sár.;l' rész,véteiér.". EÍry' .'ih,C'n,' ember egr irlka-

lclmnral ' 'felet ét.'', tellírt a meg}ríró iskolapoleát. ' 'csclpt.lt!:ia,, d?'arlott renclenényért ifuó
ponrszáÍn felét kapja auő résr.s,étcléélr.

t<

A .yőztcs: akinck. ilietr,e irmclvik csoPr.rl.tnak 
"s,},Íór.c 

.sziírrrítr'a ;r 1cgtiilrb ptlnrjir |cs;' .itt' cr,

véÍIér.c.

:1.

Értékelé's, díjazás: tánclorkupát nYcl lt tegjobb ,,c.so12ol.t,," Amc]vik c.s<-lpr.rr-t ltiit.tlmszrrt '

ncm cgvmír.st kör.ető ér'ben, r'i{v két.szcr etlvmás utírrr ér.el első llclr.czést, orókl.c mcekapja

irz adclig vánclorser.lcgkónt ''.szet.ep1ő'' kupát. A perla.qógu.sköztrssé{ is nó.ry'ér,cs ',cik.

lu.scrkban'' vet.sen\,czlrct' 1994,/05+íjl nóts' ór'en át, nckik is uts''irnirz' ir lelretíjsógiik r.irn ;t

r'égső,,'kupát él.ő,, $,őzclemr.c. mint irz UsztáIyoknak. Nég,év elnrúlt1rr'a} sz;inrukra is tii l.;r

kczclííelik a''ciklu.s.'.

{.

Egéniben kürlijn a lrólqvcknél ós kür|ön az ur.aknál az els(í helvczcÍÍc* kzrpnak r*levclet ós

tárgynyeremény| vzilamint cgp' nevűkre 'szóIó kupát örökr.e' :r másoclik é.s lt lrar.marlik
}relvczettek okler,elct és 'szintén tíu.qvnvet.cmón1.t' ir 4{j. }relyezettck clk|evelct nyet.nek.

,.

Avcr.scny ál|ásáról (eryéni Vcrsenv ciső 1()-l() llelyezcttjei ó.s;r csirpirtvcl.scny) ne.qr"cdór,cn.

ként tájék <)Zt:IÍ ?7, Sptlrt faliújság' ^ WffiMf, valirmint tet.mészgtcsen ír testkuitúr.a-
tzrrrírroknál is fcllelh$tőek lesznek irz infor.mációk.

Jó versenyzést, sok sikert,, r.engcteg r.ó.sz,vétclt!

Politeclrnikum, 1998. szcptember l.

Tcstkultúr.a Munkacsopor.t



FIGYELEMI KERÉKpÁnos uÍűtsAJNoKsAG!
-***ffÉ'ilECESSE EST"

Sziasztok ! Remé|em intenzív edzéssel telt a nyár, és mindenkiletekerte azt a néhány ezer km.t, amtt

beterv.ezett. Ha ez.lgyvan, akkor senki se ,u"'á 
"il.'u 

magát attó|, hogv benevezzen az 98l99.es tanév

kerékpáros házibajnoks ágár a.

Az ideibajnokság két fordulóból áll. Az őszi és a tavaszi forduló idoeredményeinek ósvege alapján dől

el a rangsor. Az elsó fordu]ó veptember z.t énb;,lelentkezni H.aáv Ferlnél, vagy Gavallér Csabánál

lehet G'ell)' A verseny a vokásc' ítrvona]ott '"iíit iij. alább)' így kinek kinek tovább lehet javítgatnta sa!át

rekord!át (neadjisten, u, útolu."koroot). Idén is a szokásos négy kategóriában lesz eredménvhirdetés. A

Tomalrázban láthetó á,46,u (lcl. Tonraház) alap!án !ói látható,.hogy u férÍr kategóriában nyomasztc a

tanárc;k folénye. Vajon rnikor érheriúk n'"g, i.,ás''o, át,ahé'orn hely vaianlelykén egy diákot is láthatunk ?

(Egyébként icén versenyerr kívLil kulon rs trertef|t]r.t mald a c]iákok eredmétryett.) L,ássrrk tehát az egyes

kategórtákat.
i,"a'iv.t' Azok a holgyek, akrk l gtlz. atlgtlsz|tls 3 i . rttán szillettek'

Fliúk: Azok a firik, akrk 1982. augusztus ]1. tttán szuletiek.

| iók:Azokahi lg1,ek,akikl98z'sze1-.tenlber1.elottszíi]ettek.
Férírak: Azc;k a hímnemuek, akik t 982. szeptelnber 1 . eititt sziilettek.

(A kategóriák igazából az elscj két ér,'folvarnot, tll. az ic]clsebbeket Í.eciik. csak el akartr.ik kenilrit azt aZ esetct,

arntkor pl' valaki 2 évetArrrerikában tÓ!r, ] szor brrkik és 4 éver halaszl, s igy ,Z2 évesell rné51 elsos. Eg'yént

fizikai sportágról lévéll sz(l, ttetn Ienne korrekt, ha az tdosebbeket ts a l-tatalabbakhoz soiolttáttk.)

A pálya: Ez az rntnát.hagyományos' 28 km hc-.sszírságíi irtvorralon zallik:

( BULJAKI^SZI )

rVért érdemes itira és újra ugyanott renr]ezni a Versen}t. merr így mindenki osszev'etheti saját erednré

nyét a sa!át korábbi eret1mé,rryeii'el, vagy másokéval, olyanokéval, akiket talán nem is ismer. akivel talán

nem ls járt ugyanabban az rdőszakban a Polrtechnikumba'
A valatra is indtr]t iisszes versenyző legjobb egyéni tdóeredményeit a Tomaház faliírjságián látlratod.

Érdemes tehát benevezni erre u u"i,"ny,"-, hiszen így te is felkerulhetsz erre a ltstára' amtt évek mirltán is

olvashat a majdani polttechtkumi iskolapolgár. Gondcllrl meg, hogy évekkel a maidant (feltételezhetoen

sikeres) érettségid urán oszüló bácsiként (nérriként) visszalárogatsz a régt sulidba és btrszkén nttttatr-.c nleg

leszátmazottaidnak fiatalkori teljesítményeclet I Ez nem kis dolog. Már most ts vannak olyanok a rekordtáb.

Ián. akik már leérettségiztek, de ner,'trk, teliesítményr:k orok mementóttl im marad. Ha iól megnézttek ezt a

listát. észrevehetitek, tiogy néhány adat soiétebb mezoben verepel' Ezek ol5an versenyzők' akik az adott

karegóriában már nem indulhamak tobbé' mert vagy kiöregedtek, vagy elvégezték az iskolát. vagy más

okbólmár nem iskolapolgárok. (Itt van pl. Kocsis Péier ex.taneró, aktt az irjeielsosok már I-ren'r tsmerher-

nek meg. Sajnálhatiák ...)
Szóvak érdemes eljonni és egy egészségeset tekemi' akár sa!át rnagadda!, akár másokkal kuzdve. Kr't

lönösen a leány kategjriában. ut"'át meg nincs iskolacsrics, lévén' hogy még senki nem nevezett eddtg. A



fiir kategóriában is csak egy Versenyzo (Herczeg Tamás) tette le névjegyét. Ugy hírlik, hogy a második év{b.

lyarnon van néhány remek sponember, és ha nem pudingok, akkor e] is jönnek. (Ha pudirrgok, akkor per-

sze ne jöjienek l) A női kategóriában tavasval a már leérettségzett Kónya Brtgi vezeti a ranglistát. Itt sem
annyira sűru a mezóny, könnyen el lehet érni egy tisztességes eredményt. A legsirrubb' legnépesebb kate
gória a férfiaké. Itt ismét nagy verseny várható. Várjuk azt a diákot, aki megvorítja a tanerőket.

A díiazás: Az egyes kategóriák elso három helyezenle (mindkét fordulóban) oklevelet kap. Ezen felül az
Tsszetett első helyezettek egy Poli'bajnoki pólót kapnak' A kerékpársportban ugyants az a saiátos szokás,
hogy a világbajnok elnyeri az ún. világbajlroki mezt, amit a kovetkező világbajnokságigaz adott verseny'
vámban üselhet és viselnie is kell. (Ez egy jól felismerhetii és a tobbiek szerelésétől igencsak eltéro mez. A
fényes fehér alapon, igen ielrunó módon, rnellmagasság,ban elol és hárul vízszintesen korbefutó ot csík
nrclatja mindenkivel, hogy e mez viselóje a világbainok. Az ot csík színe felúlről ieielé: kék' piros, fekete,
sárga, zold, !ényegében az olimpiai színek.) E' .gy nagyon szép s talán egy'edúlálló szokás. Egyébkérrt a
kerékpárversen'r'eken az a szabáiy, hogy mtndenkirrek a saját nemzeti r'áiogatott szerelésér kell r'iselnie. Ha
saját hazájárrak bajrroka, ai<]icr a r)eÍnzeti bajnoki mezt, ha 'rlágbalnok' akkclt.a rnár cm]ített rnezt kell ;na.
gár;r oltenie. Ha viszont valaki netán egv valamelv számbati (pI. t--'ályán eg1'éni illdozéses Verserl\,benJ vi.
lágbajnok, és épperr egy rnásik versenyszámban (rnondjuk crszágúti mezőn\,^.zersenvt)en') indul, akkoi a
válogatolt n..ez ttiján kell fe!ilintetnie a vtiágbajrr.:kt csíkr'ik.at' r'ag.''.lis jelezirie keli, hogyülágba|.rok, cs,"lk
éP!."n nelll 'tZ ldott .szárnbatl, E szokást nieghoncsítandó. az elsó hely.ezettek ei;.ryerik a Pcli.bajnokt rnezr.
amelyerr a ,'PoLi .9B" felirat lesz iátható' ;rhoi a '.POLi" seó beruin a nlijl említett ot csik ftlt kereszrul" Ai't.íl
kezdv-e a ITlcZ: a gyoztes bárhol, bárrr,ikcl hoidhatia, hiszen a gyózelem dártlrr.ra ls fel lesz tltrtretve. Él.ci..
mes relrát p1vózrii is.

^ l . i  f ^ l - ; r , " , - , ,  . ' - . - ;nNl |g]tqL !tE;.y c'rótt ilogytisztességgel le tucj tekemi28 km t, az lelentkezzerl |]aász Ferné] vagy()irr,'ai.
lí:r (]sabánál' Persze ióleg azok ioiienek, ;ikik vis^zony1ag i.ertiiszeresen kerékpároznak, gyakorlottabbai<',
n'ttinosabbak. Gvertek rritnél tijbbet-r l

A versenybuottság

FELHIVAS* FELHIVAS* FELHIVAS* FELHIVAS

Az 799a. dec. {-én (péntek) nregren4ezéste kertilő

Iv. TORNAHAZI PÁRTY-ro
várjuk rnindcrzon politechníkutnog iskolcrpolgárok

(egyéne[ pároií' esoportok) jelentkezését' akik elsősorbgn

sPott vdgy egyéb témájú psodukeiójukka(
}.ozza]árulnának e t ettdezvény sikeréhez.

A felcriánlásokcrt a produkcíá Émalanak tnegnevezéséveL tcrrtalrnának rövid.
leírásáva]' e létszán és gz igényelt ha|yszin, felszerelés megjelölésével

legkésőbb okt. 9-ig {pénteH kérJiils leed'ni Szgba Lágzlánál.

Várcrkozással:
festkultúrcr munkcresoport

Politechnikunr' 799g. szeptenrber í6.

FELHÍVÁS* FELHÍVÁy* FELHÍVÁy* FELHÍVÁy
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Elsősök
Edzések
Közvetlen jövő

, Minden gólyát szeretettel köszöntünkl Mint rninden évben, most is várjuk jelentkezéseteket a

röpisek ktizé' Telje,"ít""ori szintről incrrlunk, bátran qy:,", próbáld ki, aztÍn majd kiderül'

vaÚ.e kedved hosszútávon csinálni. Kfi;;ffie.ford,ilj hoziÍ,m.Í|aátszfrerenc testnevclés-

tanárhoz.
l Az edzések valÓszínűleg: keddenként és péntekenként (crktóbgrtííl)

14.l5 ',közepes, nagy'' lányok

l5'30 clsősök
l6.30 ,,közepes, nagy'. Írúk

l6.30 - csak játék

o Az'érÍkczdünk edzés szempontjábó' csak oktt1.,bertíjl, mert s''eptembcÍ 76-án indulurrk a Xl.

kerülct őszi sptrrtnap.ián. és erre már *.gnunnut. a csapattlk. Ji; lenne jti1 szerepelni.

Iskolánkban egyre több mindenre Van lehetőség. Az a|ábbi cikk az egyik kihaszná|ható |ehető.

'?ö"I tJ,r" ercíót. oruá..ator. és jelentkezzetek bátran, nálam. 
Láng Andi

rÚt'|.^el(Í. ÍA[lC
*1inden errtlscr ttt.út,t;s:. Tt, is rc l,\tg*J.

ü,Iirulenkillen' ()tt, rt,itő:ik vttlattti, (IrIIit, ;;, rcLtetsépyt,k rtere,:íink. ep9,1szenien c.srtfr ki' ,*lÍ

n ngndn't,, n rugrlb o Í ő s z inren'. gt tk lk e s .|.t, I eh t rc k n e lkti!.

,t.! .,Xont,akt-tttnc oltlan ág,t <t t,tiyrcttúil"es:etnek, utti nentcsttk rtlktd. hant,ttt lltrl.sr,'k-

rol is s:ó!...Kontrtktot res:el Jbt i)r-ttttrtgtulrltll, tt k()rnyp:erccldt,l. Ít P(rÍ.tne.|,(.,idde| t,s rru,g sok

ttúnden ttuissrll. osszpktjttetes;len..lri..gy . sotrui áiilug,,i, er rjúr,.l a.k*ul' ki u ttlnalcl. u

kö:,cr.s tclncotok. €hhez rtrcp; klll r,,,,n,|^,ni,i, sairit tcsLnt)'á|. lnhr.t,isegnit ps korlutttit, hogy nQ

Iegyenek bizonyttttÍu;. €.i ber.tn1l. 
.t,s 

s:tilltulcln dr.a,rttrllhussr>i. banttely nto:dttkil' € ,s

persze treningeani settt irt, Mirtel tt;bb ttt,a.cltrlrúot ra':11'1 kepes ttLeg.ruliisíta,n'i' an,ruil i:-

galrtru'sttbtl lesz tt tancod,..) ltt tt.|i:íktttr.rccl ,,,cír ,,,eg|ntnii, io;ak ,,,,,id,,.l,'u,.u "|'elkesLte,'tccl,

ukkor raQrsz Leegt'ts:e:titsíteni, l.ttl,qt1 csr'tk tt' lent,eg ,:,,a.ru,ljnn. €,: a legerdekcsebb. Vttktttti_

nok rrrcgtttl(llni tt lent1egét nprtt k()nn.q-apL,,auí,.u,:,tln,,íncl ket:. ht;g11 segttsen. a s:,ubucl-

sagtld", eg'yenisegecl u: tjs:tijnt;, ,,,ugii.:isetcl,,.rl szd1t,ttrcdet ís treninga:nety ke1l, elsben per_

sae sep;Í,tennk u,,,l,:d,tl,ttok..,l ,:oiín,,,n,l ttrcg segit. ltttrc1trl,o.tltic]ntil ratttlalnt tl |enut:[:rt'

€: a tilstecJ es ct szelletned köztjtti kontakttl's.

.,7! oKontak-tanc ()nn(ln ktqkt ,t neiet, h,t) €H :,:casak.|elres:ik 
a!,,,,,t'sril u kontttktust.

Mind,pn nrlzcluktt rciLa.szru, 1,i5:Ona(kr" iáÍ,:,t. Btinni nteg|'t)rtenhe|t, .s:abudon 
ptl|tozhat,

sokbenne ct. intproriztició,l'ppp's tt kötön plettt, tl s:ttbttluils r::,,"{-!::,híegnlrllhrLtod u

sajat t(.ncodat, es cLzt tríntolhttrxl. Meg1gtterheted, rntísclk őszinte tt.uzclutu.ttit..il ttulclerrt

ktncnztitleszetbe, ,ni,,gr,,,,tnha:ba, tincszínhttaba rt Lepqhetkö:rutpi'bb nrczdulatok t,.s rt

Iegbonualttkabb b,lliii ís helyet kussrutk.,tl oXontakt-tani wiltlh,cll a P(IntoftIt,n es il |xtlett

közötlhelyezked,ik el. 
.Kertész,J<atu



eol is tit ,|e is útt
Ilf. Nagr Drrrranás

Em|ékeztek?

Rajkától Záhonyig futva válto
országkerékpározás váltó
NagVtalá|kozásfutva.bringázva vá|tó

És id<ín
október 9 .10 -11-én

. fo|ytatva a leg-eket hazánk legrnélyebb pontjátó| (Szeged me|lett) a leqnnaEasattbtg.
Kékesre bringázunk kb. 250 km-t. amit mindenkinek e|ejétő| végéig te|,iesíteni ke||.

tlgy gondoljuli. hogy:

Pénteken tanítás után bussza| Szegedre utazunk' majd tudás szerint csoportokra
oszo|va egy ,,rövid' ', estébe nyú|ó kerékpározás után a|szunk. Másnap kora reggel haj-
rá.. ', megtesszÜk a napi adagot. ami a|fö ldi terÜ|et |évén .,nem lesz semmi'', és újra pi.
henő" Vasárnap fe|kötjük a gatyát és megmásszuk-to|juk-tekerjÜk a Mátrát, majd Kéke-
sen piheg|lnk egyet és hazabuszozunk a Politechnikumba, ahol eszÜnk, e|isme{Úk
egymás te|jesítményét és boldog álomba merÜ|ünk'

Másnap su|i l

Ha a fentiek fe|ke|tették érdeklődésedet és szereted a kihívásokat, tedd a következőket:
- Gondoskodj egy ió á||apotú kerékpárró|.
- Írd fel neved, osztályodat a Íaliújságon |évő papírra (tanárok a tanári fo|yosón)
- Kérjtestneve|ődtő| egy szÜlő és diák nyi|atkozat nyomtatványt' amit minél

gyorsabban, legkésőbb X 2-ig kel| |eadnod'
. Készü|j, gyakorolj, mert teljesíthető' de nehéz fe|aciatra vá|la|kozo|! Aján|ás

3x30 perc min.! (Hou.,nta, hetente, naoonta' óránként? - a szerK.)

- További info tanáraidtól!

A stábértekezleten va|ó részvétel (X. 7.) kötelező.
Je|entkezési határidő lX. 23.

Tesúkultúra Munkacsoport
+ a ker€kpárosok védószerrúie

1996 r .  N.  D.
1997 i l .  N" D.
1998 i l t .  N.D.
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Néha úgy fáj és néha végképp nem'

Mégis gondolok Rá sziintelcn.
Heverek csupán az ágyon,
S a messzi nyárba visszavágyom.
Vissza a nyárba' oda, ahol voltam

Újra elmondhassam' mit akkor elmondhat.

tam...
Egy hónapja talán, hogy volt, s szerettem'

\z;t'ó 1hránóok köZÍ a Holdba Ínerengtem...

I.rgyen ó me[ettem. boruljon a csend ránk,

s á!gi"t oly forrón tapadjon össze a sz6nk.

]vtikor ott iilt és engem nézptt
A szeme volt az, rct megigérrtt.
Mint gyertya1ény hullámok szinén.
A lemónő nap fénye osillant meg íriszén.

Felhőtlen volt feletttink ut' ég ,
oly gyönyörűen halovány kék!
Elhangz,ott páx s'l'ó, nem volt vívódás

Mondtam, s-ZereteÍn, S nem kell senki más.

Ám mikor a kérdás hangosarr is elhangzott'

Maga e\é tÉzeÍÍés mélyerr hallgatott. .
La.s.san bíllinton' kömyosepp hagyta el sze-

tnét,
Áttilelte nyakam s megadta a remény.t.

Erezlemeljött a vfit alkalom.
Könnyének okáró| nem Í'aggathatom.
Tüzes r'rllt a csókja és ttizcs a testc.
Vad szcrelmét titkon ültette szívembe.
Meetörtént mindcn. mefi lehctctt.
Étoit"o él bcnnem mindaz. mi megesett.

tfiú sávünkbe tértck meg\étező csodák.

É'das piuanatrlk és elvcsz,tett r;saták.

ígv uált ez jó.így lett gyönyörű szép ' .
riéue. voltLrcr SZó' nem kellett bsrr,d.

Egy apró lépásre volt mindti*sze azég

N'Iiád álmóm ködfátyolát tépte s7oÍÍes:rét.

Rárrr emelte csillagfény s:temét és éreztem

Bárrnit teszck érte, most őt is elr'eszJcnr:
- Ha mís. mínt aki vagyok.lehetnék.
szólt - tié<t lehetnék és enyém lehetnél.

De maracürk, aki voltam, ninr-s míu visszaút,

S ami megtörtént. az innentő] csak nrriit'

Kér|ek. ne mafa.s7Íalj sztlm<lrú szcmecldel.

Nom maradhatok s Nekecl is menncd kcll'

Nckem is fáj. tudom, czt te is órzcr.|.

Mégrs meg kcll tcnneln. temólem megérted.

ó volt az, ki elment, most is fáj hiánya.

Ncm tehettem semmit, csttk néz,Íem utána.

Sai nélktil távozott, egy apríl tizenet
(izi rnegtna is, hogy tényleg S7efetett.

oly közel vo|t szívemhezo rnint soha serrki

más,
Nem hittem volna' hogy így tájhat mindcn

clobbanás...
S miképp ar'ótavéget ért anyő,r,
Mcghalt szám<rmra' s én scm élek már.

BALTAZAR



BUDA| u|!|$lígu
V[llÁils (iltlÚMf tt mtítvnuv

RAJTP LYATAT
KeressÜk teheÍséges tnnífu*ilyüinkni!

Í  r , iV|Z[JÁL|S KUtTtJnÁÉnt AmPíTvÁt'ty és o B{JÜA| RAJZ|SKÜLA i
po|yúzotot hirdet gyermekeknek és fiotaioknok ? korcsoportban. i

T

A

t
I
IA pű|yúzoÍfémóio: i./ ó- 14 éveseknek' Mesevó r_gri

fl/-llcvesfoitul; -0-n-o-r-c k e ni-- --r- l? !  1  f }  | l  l  r  l .  i l  i .  ' ó  !  . f t  1 1 .Beku|dendő : l - 2 db, |egfe|lebb Al Z-es rróretu ( kb. 42 x ó0 crn )
bűrmilyen technikűvo| késztjlt pnpírkép - keretezós nó|kti|.
A képek húto|dolún kériÜk fu|tuntetni' .a+úlulz{lqvjilÍnétl&f0ffZúedl_sé|etiüÚ1
Bekii|dési hoÍorído: | 998. oktober 9. ( pentek }
[ím: Budoi Roiriskolo - l l2ó Budgpesr, irlórvűny u. 23.
A zsrjrÍ u roizisko|o mrívészÍonóroíbó| óil. A |egiobb munkókut nyílvónos kiúí|ítóson muÍotiuk be.
A kiollítrÍs he|yszíne: X|l. ktlrü|eti fotűveiődési i(Özpont - l ]24 Bp. [stinz u" ]8.

Kri|tin értesítést csnk n dí[nzottnk knpnok" Pi|yózotign[ngot nem kÜ|dÜnk visszq.
0íiah roizísko|oí tovóbbképzós, í||. részvéte! o pó|yúzó ólto| kivó|osztoÍt míívészefí
kurzuson, vogy felvéte|i e|őkészítő tonfo|yamon - roizeszk6zÓL nríívészeti o|bumok.

Tovóbbi informóciók o Budoi Roizisko|óbnn kórhetők.Tclofon. 355 034l; vngy 2l 4 ó?4 |



- --

,.If..YA,Z'.AT(

Arany János Irodalmi Verseny

A Magyar lrodalomtörténeti Társaság iro-
dalmi versenyt hirdet a középiskolák I-II.
oszlályosainak.
A verseny három Íordulóból á1l.

l. Íbrduló: zárthelyi dolgozat irása a

nrellék elt olv asmányli stán szereplő művekrííl
felmérő Íbladatlap formáj ában.

2-3. f'ordulri: a kétnapos döntőn a vcr-

scnyzők clijszijr írásbc|i íilga|mazást kószíte-
nek az olvasrnánylistán szcreplő egyik alko-
tásról, rnajcl sz(lbcli Íiirdulón vesznek részt.
alrol a listárr szercpl(i miívekriíl elhangztl kór-
désekre vá|aszolrrak'

A 20 legjobb versenvző arany-. czüst- vagy
bronzÍbkozatú min(jsítóst nyerhet el.

Jolerrtkezósi határidő: szeptenrber 25' (a mű-
vészcti smeret-tanárodnáI )

( )lvasmánylista:
o AranY János: I]olttntl Isttik
o l,ctőfi Sándor: Bolond lstók
o Kisfaludy Károly: Kérijk
o t}abits Mihály: Tinrár Virgil Íia
. ()ttlik (\éz'a: IskoIa a határtrn
o Kányádi Sándor: Valaki jár a Íák hegvérr

(csak a 217. lapt<il)
. Aiar: Előttem az é|et

()rszágos Lyka Károly Középiskolás Művé-
szettörténeti Verseny

Az MKM, az ()KSZI ós a Magyar Rajztarrárok
()rszágos llgyesiilete versenyt hirdet 1rarmadi-
kos, negyedikes k.iizépiskolások számára.

A verseny 3 fordu|óbtil áll:
l' Műelemz(i pít|yázati munka elkészí-

tése kb. l0-15 oldal terjedelemben az alábbi
tómákban:
o Dorffmeistet István: III. Béla megalapítja a

szentgotthárdi ciszterci apátságot (Magyar
Nemzcti Galéria)

o A budapesti Szent István Bazilika
o Barabás Mikl(ls: Lisn Ferenc arcképe

(Magyar Nemzeti Múzeum)
o Rippl-Rónai Jtizsef: Apám és Piacsek hácsi

vöiösbor melle1t (Magyar Nemzeti ( ialéria)

2. Tesztlap kitöltése és esszékérdés

kibontása a megküldtitt iroda|om alap|án.
3. Kontplcx Í.eladat mcgtrldása a mt:g-

atlott irodalonriegyzék alapj án'

A döntiin részl vevők iutalmakhan részcsül-
nek; az c|s(i 3 helyezctt Í'elvótclt nyet a7,
ELT}1 nrűvószcttiirténet szakára.

Az ajánlott szakirtrdaltlmrti|. illetvc a Versetly
további részlcteir(jl kérjetek táiókoztatásl' a
m űvószctistnerct szak1atl árrltr lktti l.

országos Ktizépiskola Tanulmányi Verscny:
Vizuális Vcrseny

A pályázat 2 Íilrdtt|trs:
t. A választtltt ténrártll trttlton elkészitett
nrunkák beküldésc

2. Ilelvszíni ra1zi ós művészctti lr léncli l 'c lada.
trlk mcgtrldása

A Í.eladatok iissze:íilglalti témá|a: Kapcstl!atok

Választhatti feladattlk
Képz(íművószei alkotás keszítésc. me|y embc-
rek, tárgyak. gondtllattrk. ftlrmák kapcsolatát
tiikrözik.
Vizuáli s kommunik áciii : C [)' boríttl tcrv,;zés c
egy szabadon választotl zenoi anyaghtrz
Tárgykultúra: telcíilnkószülék tervezósc mcg.
atlott szcmpontrtk szerint
i}eadási határidő: l999. ianuár |2.
Az első 15 f(j fclsőoktatási t'clvételi ketlvcz-
ményben részesül.

A verseny további részleteiről kérjetek tájé-
koztatást a műv észe'ti s meret szak tan árotoktÓ l l



országos Középiskola Tanulmányi Verseny
magyaÍ nyelvből, magyar irodalomból, történelemből, idegen nyelvbő|,

fiitdrajzból, fi zikából, kémi ából, biológiából, matematikából

A tantárgyi versenyek több fordulóból állnak' komoly Í.elkészüitséget ós eredményes vizsgákat

feltételeznek.
A tét iriási: a helyezettek jeles érettségi osztá|yzatot kapnak, kedvezményokhen részesülnek az

cgyetemi í'elvételin, illetve p énzj u talomban részesüln ek.

A jclentkezés határideje: szeptenrber 20'

:\ versenyek rész|eteiről kérjetek tájékoztatásÍ a sr'aktanaraitoktó|' illetve a munkacstlpcrrt.
vezetőktő1l

Joyce a csúcson A Random t|ouse amerík.ai
kiadó }ilodern Lilrrary című könyvsorozata által
io lkért tíztagú,zsűri  (benne két Európában is is.
mert Író, Wi] l iam Styron és Gore Vidal) összeál lí-
totta a 20, sz'ázad száz legjobb angol nyelvű regé-
nyének l istáját '  arni természet €Sen azonnal v itát
kavart - hcgy miért maradt ki  példóul J 'hornas
P.rmchon vagy a Nobei-díjas Toni Molrison, hogy-
hogy sehoi egy afi.ikai varrv ausztrál író, nem be-
szé]ve arról. hogy mívei a ]istán szerepló műr,ek
közül sokat a Modern Library jelentetett meg, a
dolog reklámÍogásként is |c l fogható. ime az él-
Csopcrt {záró. ie lben a kiadó á ltai  sz intén közzétett.
online kért olvasói vélenrények szerinti he]vezés;
ezen egy_ébként Al'rr Rand Áflas Shrugged cimű
regénye az e|ső Frank Herbe rt- Ditnéie és J. D. Sa-
iin ger Znbhegyezóje elóttj :

I . iames Jo3rce: U/1,sses (l 5.)
2. F. Scott Fitzgerald: A naqy Gatsby (23.)
3. James Jovce: I, júkori önarckép (B2,)
4. Vadimir Nabokov: Lol i tu (28.)
5. Alrlotrs i1uxley: Szép új uilt|s 3a,)
6. Williarn Faulkner: A hang és a téboly (34.|
7. Joseph Heller: A 22-es csapdója (16.)
B. Arthur Koestler: Sötétség délbtn (Bs')
9. D. H. Lawrence: SzÍjlok és szeretők
l0. John Steinbeck: Érik a g1l i imöIcs (37.)
1 l .  Malcolm Lowry: A uulkdn alatt (61.)
12. Samuel Butler: The Way Af AII Flesh
13. George Orwel l:  1984 (29.)

i4. Robert Graves: En, Claut l lus
] 5. Virgínia Woo]l: A ut lagítótorony (65,)
16. 'fheodore 

Dreiser: Amerikai trrtgtldiu
l7. Carson ir4cCullers: |tÍuláttyos uatlast a szítl

[60.]
1B. Kurt Vonnegut: Az- ö tos szónú rágóhít i  i35.j
l9 .  Ra lph E l l i scn:  t \  Iu thata t le r r  ( l t . )
20. Richard }Vriqht: lvÍeghujszolt l,ud
2l.  Saul Bel low: ÍIenderson, az esőkiralv
22. John 0' i1ara: Ap1lointmutt Ín Snmarrn
23' John Dos Passos: t/.s.Á' (tÍi lógia)
24. Sherwood A.nderson: Winesburg, Ohio
25. E. M. Forster: h tnrt lubu
A |egt öbb círnmel, néggyel, a lengyel anyarrye|-

vű Joseph Conrad szerepel a |ístán, utána .Joyce
(az 1. és 3. helyen kívül a Finnegan ébrer/ise a
77.), i raulkner, t lenw James, E. lV1. Forster es
D. H. Lawrence következik hárornnra|' 0rwell ,zil.
latfarmja a 31., Golding műve, A legyek ura a
41., Hemingway Fiesfr i ja a 45., l lenry Mi l ler Rrjk-
térítője az 50., a Meztelrnek és holtak révén Nor.
man Mai lcr az 51., az Útonna| Jack Kerouac az
55., a Zabheglezőve| Salinger a 64., a Gepna.
rar.ccsa| Anthony Burgess a 65., az Éi1éI g1,g,,,g-
&eivel Salman Rushdie a 90., a zsűri egyik tagja,
Wil|iam Styron a Sophie uóIasztósa révén becsú-
szott a 96. helye, az ottalmazo éggelpedig Paul
Bowles a 97, {Részletek: www.randomhou.
se.com/modernl ibraryi I 00best )
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Minima| no.artos pé|d ázat

az é|et eszeveszett szépségércí|
- Töredékes huhogásos közvallomás .

Közreadja az, aki izmosan és combosan benne van: Ga||ai Zsófi

Megint ketyeg a következő évÜnk

E|ö|járóban. én más nye|ven beszé|ek'
de ugyanazt mondom, amit Ti értetek be|ő-
le'^' Hiszen álarcaink mögött is nyitott köny.
vek vagyunk egymás számára, bár rendkívü|
kÜ|önbozőek vagyunk, ezt én így megfigye|-
tem' Lehet, hogy rosszu| látom, de |ega|ább
va|amit mondtam. Egyébként is kezdern sej-
teni a do|got, de biztos nem így van. Ezért
aztán e|határoztam, hogy rövid |eszek és jó
esé||ye| semmitmondó, Azaz szeretnék rövid
|enni, de aztán majd újra beszélek.

Nna.. ' A kérdés az, hogy érdemes-e
még be|efogni va|amilyen Új izébe, amikor az
isko|át bizonyos érte|emben fe|jeIentették?
Ugye-ugye, beÜt a vészhelyzet! Hát akkor
ideje kora, hogy erre mondjak valamit. Az én
á|maim isko|ájában Van egy bunker. Es ezt a
nagyfokú jó he|yzetet meg is fogjuk teremte-
ni, ez a mi fejhagyományunk' és ezt marhára
ki is mondtuk, mert kötjük az ebet a keretek-
hez' Mondom én' Mások szerint viszont ma.
szato|unk a homályos ködben' Az összletet
azt inkább pszichológiai szempontbó| keIlene
vizsgá|ni. A tréning a fő nagy csapás, az |e|ki-
leg fenékbe bi||ent bennüket' De a mi be|ső
fejlődésünk esetleg egy ilyen előadássoroza-
ton is mú|hat.

Kü|önben is döntés szü|etett: a Huho-
gás tenni fog valamit. M a kérdés' hogy mit '
Az egyik szívem azt gondo|ja, hogy egyik
oroszlánrészben az én munkámat dicséri, ha
a vita új medret vesz. Aki további vitát akar,
az mutassa ezt fe|! Hiszen egyrészt ezt is
megbeszéltÜk a mú|t héten, másrészt nem.

Tehát igen? Mit szó|nátok egy kis szavazás-
hoz? Hallgatag yes. Haha, Yvette nemrnel
szavazik, Azért jó a szavazás, rnert kifeje-
ződnek igények. Egyébiránt Lajos fakko|ás
e|őtt i á||apotban van' Láthattok nrajd egy sok
betűbő| ál|ó e|őterjesztést, ami á||ító|ag Van
meg nincs. De á|ta|a |esznek az iskolának
stabii lábai, amik kife|e nyÚ|nak. Nem nyes-
sÜk |e. nem tapossuk |e. persze ez még nem
nagy pedagógiai érdem' Majd vigyázzá||ás-
ban köz|ekedünk, rohamléptekben gondo|-
kodva, s ez az á|ta|ában semmilyen módon
nem rneghatározó szituáció okozza, hogy itt
másképp pusztulunk |e, mint egy nrásik isko-
|ában. .. lobban mondva itt nem engedhetjük
meg magunknak azt a luxust, hogy lepusztul-
junk. Ezért annyira jók vagyunk, hogy etáju-
lunk magunkt i l .

Értsétex meg, eZ így nem mehet to'
vább, va|ahogy korlátot ke|| szabni a tanári
jóindulatnak' Ezt Aurél e|őterjesztésként
rnondta suga||ványként, és órákig tudna ér.
ve|ni önmaga me||ett. De Felhő is előterjesz-
tőként lépett é|etbe, és sziban mond va|amit
. biztos he|yte|enü| adtunk neki he|yt, két f ia.
ta| izé most megmutatja -, de kibontakozott a
javasIat, tcrvábbdolgozódik, részIetei elkez-
dődnek egyeztetődni. Akkor kikü|dünk egy
javas|atot és az megizmosodik, Auré| meg
megpróbá| összegyúrni be|ő|e egy döntési
dolgot, mert rosszu| ézi magát a gyerekek
miatt - e| ke||ene fogadni, ha muszáj, úgyis
egyetértünk mindenne|, amiveI egyetértünk.



Én meg kicsit még árnyalnám ezeJqet a
kérdéseket, amelyekrő| egyébként nincs is
komo|y vé|ernényem' Tudjátok, nekem dom-
borítani ke||, mert megmérettetem. Nos, fe|-
me|egítem azt a gyenge kis öt|etemet, hogy
|ehetne köztünk semmi sem. Aln több férfi
van - i|yen a|apegyéniségek: i|yen aktív mag
pé|dáu|, mint a Bágyi, aztán ügyvezető koor-
dinátor, pedagógiai akárki, q|fa hím,
totipotens sejt, saját őstanárok, oreg néne
Főzikéje, kerékpárosok és kevésbé kerékpá-
rosok, a fo|yamatosan bővÜ|ő és módosu|ó
mezei pontozó bíra, Csortcsi... Gábor pedig
az ő fo|yamatos kiúszásáva| renitens peda-
gógiai vezető iett. De még mindig ő a meg-
testesült pedagógiai vezeIő, aki sÚ|yáva| jár
el: gördÜ!ő kő a rendszerben. Aki viszont
szuperu| akar fÖkuszá|ni, az a f l ip-chartra
rákiamnreroi egy aiuImodern rnesét . ezt
jegyzetbe nem lehet, nrert szíttes és szép -.
írné: az é|et aranyága zöId,.'

A plropos, az aranyágró| öt|ik eszembe,
s már az imént is fel akartam em|íteni: A diák
egy homo ludens, aki játékosan végigé|vezi
az orát. De hogyan tudjuk kezelni '  ha az era-
tika e|sugárzik az osztá|yban? Sok o|yan te-
repe van a gyerekeknek, amit nem tudunk
be|engeni. Ezért ke|l időt szente|ni a gyere_
kek üzeme|tetésére, a gyerekek utáni kurká-
szásra. A gyerekek jobban igény|ik' mint az
ember. . .

Azon is el kel l gondolkodnunk: hovato-
vább hogy néz ki egy gyerek. Nézd meg! Ha
|ukas órád van, menj be, mert ott vannak a
gyerekek! ott kel| ülni ök, tartani a fejukön a
|ukat, hogy tö ltsék be|e a tudást. Magukon
be|Ü| ta|án még figyeInek is, úgy csiná|ják
végig a negyedévet' hogy sunyiban tanu|gat-
nak. Kül önben is a vizsga kockázat, amúgy
pediE az élet nehéz. A kido|gozott tétel a jó-
Zan paraszti észt pá|yára tereli, így egy józan
paraszti ésszel szinte át |ehet menni. Ami
pedig a jegyeket i i let i: az öt az j i  szám' de
|ehet, hogy a négy még jobb' mert
saccperkábé az 5 az igazábil 4 meg 1, a 4
az 2. meg 2 . felturbózott kettes.

Mi o|yan á|lati jó fejek vagyunk, ponto-
sabban én, hogy még az a gondolat is benn
bölcsődzik agyamban, hogy nem reggel van
e|ső óra. A pénteket meg e|őre |ehetne hozni '
Ez tava|y |ett vo|na jó, ha ke||ett vo|na' Tibor
számítógépes to||ábó| viszont vá|aszt kaptam

arra a kérdésemre, amit fe|tettem magamnak:
ütemhangsÚlyos vagy nem. Hmm, azért egy
isko|ában kétféleképpen csengetni elég bra-
vúros |enne. Addig is nem |ehetne, hogy a
három 20 fős osztá|ybó| csináljunk két 30
főset, három osztályfőnökke|? Megszavaz-
zuk, hogy me|yik két osztá|yfőnököt rúgjuk ki
Vagy sorso|unk? Erre is van nekünk csuklóbó|
vá|aszunk... Az ám, lehet, hogy vannak ön_
ként je|entkezők. Én kibírom, mert megha|ok
hamarabb.

Hogy én kívánok-e szi|ni a továbbiak-
ban? Ezek szerint természetesen. M,ég az_
aszta|gazdá|kodást is át kel| tekinteni. áram|ik
ki a füst a tJohányzi tanáribó| (mi |enne' ha
gázgyárban doigoznánk-/)' Fo|ytassam? |_.|a
most széjjeiío|ytok, soselTl |esz vrlge! Tuíaj-
donképpen szinte je|entkeznÜnk keIl,
Adrienne r'lajd kibogozza az Ügyrettdei: so-
rcn követi. |gen-igen. Adrienne, iehet, hogy
másképperr fogalmazom azt. amit mondasz,
de nem biztos, hogy egyet fogsz érteni ve|e
Lajos viszont valan-i it szeretett volna rnondani
is. Majd a státuszokná| . ott venné ő elő.
Mármint a szöveget. A pontos szöveg
Marosvári kezéből csúszik ki '  mert dr.
Marosvári Péter egy grammatikai zseni '

Na, mi van még hátra? Ja, majd e|feiej-
tettem, az esti program! De az este az egy
o|yan je|legű közeg, ahol más is megtörtén_
het. Este - egyesek akkor mennek el, Vala-
mint akkor mindig j önnek o|yan inspiratív
gondolatok' ame|yek e|indítják azt a kényes
do|got' hogy hozzányú|junk a szervezetÜnk-
höz' Mindenki Úgy fogdostatja a gyökereit,
ahogy akarja. ', Mégiscsak a korábbi élmé-
nyek mozognak az emberben. A be|ső kész-
tetés kü|önben sem genetikusan szokott kez-
dődni. Persze mintlen hajó e|sÜ|lyed'.,

Mindegy, csak mondom.
Mindegy, csak mondom.
Mindegy, csak mondom.
Mindegy, csak mondom.
Mindegy. csak mondom.
Mindegy, csak mondom.
Mindegy, csak mondom
Mindegy, csak rnondom.
Mindogy, csak mondom



Awawu
A szóbeli kisérettségin bazgoztak el

A görögik nagyon ferfi -beállítottságúak voltak.

A ferfialak teljesen kánonosan wn ábrázol'ya
Nagyon nagy bdratással volt a rómaiakra a gÖrög

hatás.
A rómaiak igyekeáek meg;elenítari az ember saját
arcvonásait.
A rómaiak több anyagot tudtak művelnr'
Verglius már l6 évesen méJy költói nyomot ha.
gyott rnaga után'
Ecloga-költó volt, tehát válogatott verseket ift.
Vergtlrus a polgárháborun esett vQig
A mükerrei korban a felesqg arra való' irogv gyere-
keket nemzzett. másra nemigal haszrálták
A l8- l9 szazadban a nók meg tisaelték ferjeiket.
A korinthosz osáopfot akkon levelek disátették
Aki isterr volt egy picit is. aa meátláb ábrázolták.
A meátláb is az istenr mtvoltot;elkepezte
Az a|kotónak cé|szeru volt egy isterrnót válasaaru
aiapul, nem pedig egy hagyomanyos nÓt.
A szobrot átleng: a korabelr szellenttseg.
A gótlkus stilus elóhímtke volt a renesánszrak.
,{z emberek nem nwghattak. kr akartak tonri a
feudálls keretek kozü|
Egyre.1obban fellqrdü|tek a falvak.
XIV Lajos sárrte mindennel megzsúfolta a kertet.
Kepler egvesitette a bolygók ntozgásának tranYat
Erzséba bevezette a z angol i radi terrgerészetet
Nem a nrűben. hanent rrrár korábban megölték
Hamla apuká.1át
Voltaire l69.4-től l 778-tg szuletett
Komoly nyomot hagyott költeszsében a báty.1a
A renrar'v. meg]nt felsánre lq:

kgp€8gk
. Innen-onnan

AIDS: lassan meghal az ember, de fájdaimasan.

A gumióvszer elsősorban fogamzásgát|ó, de nagy.

mértékben segit abban" hogy ndrogy becsókoljuttk

egy SZTB-t.
Á izőrcsomókat nrharedőkkent haszrálta a nrűvész'

A báránykák annyira szelídek, hogv az egyik kek

pántlikával van megkótve.
Lapátta| mgnt' ki" hogy nreggátolia a folvót

Miksáth a népiessóga adja vrssza az olvasó s7Áma-
ra.
A parasáot adcligra beskatulvázták es negatrv eló.1el-

le| lát1ák el
.{z iÍó arra biaat.ia az olrasót' hog.v haszlal.1a az

esffi.
A töÍenet esenrényrésze nent tul rlus

AZért csa|ta tneg.' mert vrsszaÍbrc|ttlt a bagvr. vagv

a bágyi azér1 fordult m€, mefl aZ asszoll\l l.elre|é-
p€tt Azaz'ha Geiyi János irrkabb irazantcnt voina'
és nem ba.;lódrk a malommal es Klaraval' akkor
nenl fordult volna üssza bagyr' es nenl lepett volna
fé|re Klárával
A bág,vi malornnál az emberek felsiiriisÓdtek. abuza.
ikkai
Ez a novella A.1ó palócok közul valo
Hanlar rá;ott. hog1'Saget,en van és lakatlarr'
Dobbent 1 átvan-y fogadta
{-jgy gondolja, hogy az ő Pétere csak cgv áldozat"
me|yet az éhes r,ad becserkészett és elrrbolt
A babona és a fanatizntus egY kútfqrói sárnramak'
A valiás miat1 egerték és trltották be a rnűt (') cly
sokszor.
Voltaire maga is felúlágosult szemelv volt
A Candide-ot a 18. sz-ban, tehát saiát szazadában
írta Voltaire
A Candide egv Íiloáfiai tetelt állit eló
A ntű a felúlágosodás esanéjében iródott' es ez
vegighuzódik az qgesz művön'
Candrde ezafajta gondolkodás Szennt kezdett nekl
eletfuek
Candide jel|eme vegrg jelen Vall a műben' Mttrden.
horuran ragad ra egy kis gondolkodasrlod
A filozófusok álta|ában mindent meg$agvaraztak
Az Enciklopediák (!) a kÓtetekerr keresaül rn€tá-
nadták azqyházat.
A feszültsegkeltéssel egy időberr a nrű balladal ho-
mályba sül|yed
A rnegoldás. mint a üllám. űgy üti meg a tanács
fulá.
Ko bevá1t temp|om



TUDOD. E ?
Chopin neha csupÉn eg/ik oldalon }rrr<>n'alta arcat' meít

L nem tuclta balra forditani a fejet
2 a hallgatóSag is csak e,s}'ik crlclalat latta
3: kolcsÓnh'xlrowát has"nát, s az hamar elkopxltt

r\z eszkimoK hűtó.szekrenyben tar.o|ja}i az etelt
L nehogY megfagY'Pn
2 nehogY megolvacli?rn
3: nehogl'clloPiali

rV clrr antiltiotikurnot
t '.:z ok<ri Egyipton)ban
2 tu, c>k<xi Ktnabat r
:1:. 121,*l:tztn z\ngliubart I tir:'zl:al t;ri<" tlhtll

kc'nye'rrel ke'ze:iterk
erz e''mi ret,C.l.. et L-lt'í}Cszc.s

,.\z <;ng1,11k<ls.xr.ggal .sÍkertcdc'nr-rl pr<lllirl}i<rzoi<iit tl |9. sz'ela<lr ,\ngliiillaln Íclirheszt()l.
taK mert

t se$tteni aiitvtak a .szcrt'ncsét|cnen
2 kriltc'k nz ele,r"'c clrcnciclt s<lrsl;an,
.} ercrrcltscgnek larlotlak

l\,lickey, IUou-se crecleti ne\/c
L Nft rrtimr'r
2 Nlar
3: N'tork volt-

Nlark Tv,ain l8.is.lx:n -szUlc-tcitl e-s lglojrn halt mc)g amikor
L fclft<jc-ztek az ulo|s<.r szÍgctct is' cs mikor kiclt.rült r<lla' h<lgy ncm is
.szige't
2 :v. ug1,r,t<lek felc.sereltck fekcte tar]ariukat Íehcrrc. cs tnrik<rr
vis.szticscre'ltek
:j: a Hallc.), ústrlk<ls Íc.Itunt elz Cgen

r,iltrghcxlito Nagy, Sán<lclr tc]stc't cg1, lx.lgrc:
t mezzd
2 $'antar.'al
l-* fips-.zcl inlzsamoztak l;c.

Elöszrir tc jcsÚvt-'gr<ll Jr.aprclo W>zr tl
L a ncmctck
2 eZ OsztÍirkok
3: a svedek c.scrcltr:k-

lr,'Ie$íejteseket uertekes nyercmeny rcmenyelren/ a k()vetkezo laJrzartarg küclje.
tek c1 :
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Szász Kata mélyre ás.........."

A TKlvlCS megint beindul.
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