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Sok núndennel nem értettenl egyet a
cikkedben, és úgy gondoitam, le keli írnorrt.

Először is itt van a Számít(isép: eleg
ritkán szoktam számítógépes játékokra forclítanj
az időmei' így nenr nrcrndhatnám' hogy nagyon
tájékozott vagyok e téren' de néhány dolgot azért
tudok. Sokat írtí| anól, hogy az l.Jltima egy nrá-
sik világba viszi e| a játékost. arni elr.onja a fi-
gyelmet a jelerrlegi valós világró|.Ez lehet, hogy
igaz' de az is lehet, hogy ez szátnzíra pihenés és
kikaocsolódás. (Játszottál rnár vaiaha evvel a
játékkai.?) Es komolyarr gondolod, hogy aki ev-
vel játszik, az menekti] a valós világbóI? De ha
lgazad is lenne: az Unreal és a Doom jobb?
Ezekkel is egy másik világba éled bele nragad,
csak ez egy erőszakosabb világ. Azt pedig ntár
szakértők is bebizonyították, hog;l ezek az utób-
bi játókok nemhr:gy felszabadítják az e|fojtott
ösztörröket, hirnem nrég több agresszivitást kel.
tenek életre. ami aztán átültetődhet a va]ós éietbe
: -
l  t i .

A másik dolog, anút szeretnék kretnelru,
az a tanulás és a kitűnőség. (Most ntclndhatod
azt, hogy csak védeni akarom ntagamat, nivel
érr is iritűnő tanuló vagyrrk, és ez vdószirtíi|eg
így is van, de szeretnétn ezt biztrnycls valós ala-
pokra helyezni.; Kicsit ;rz volt az érzésetn cikked
olvasása közben' mintha Soseil1 lettól r'olnir kitű-
níí' és nem is isrnertél volna még túl sok latűnőt,
vagy legalábbis netn annyit. hogy ez alapján
általánosíthass' Mit gondolsz, nriért tanul va]aki
arrnyit, hogy kitíírrő legyen.? Ha nem is általános-
ságban, cle tnagamról biztosan állíthatonl, hogil
netn azért, hogy ,,egy szürke' nagyon okos kitű-
nő tanuló legyek, aki valószínííleg elsiklcrtt a
nagybetíís Etet valódi ösr,ényei között.'. Es nenr

Tóth Katalin
8. Sebö Rózsa
e. Fazeka,s Attila

Vrancsik Tibor
to. Geszti Sára
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Sztik Melinda
Takács Borbri|a
Takács Kata|in
Varga Lilla Orsol.va
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4. Császár Fruzsina
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4,83
4,80
4,78
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"Kerhves ,Flrttline!
Válasz az e|őZő szátnban megjelent .,É|tink !?.. cínrrí cikkr.e:

is érzem naganlat ilyennek. Eler,e ellentétet éreztem
szavaidban, nrikor trrr'ól írtril, lrogy csak ,;u'ért, az éIve-
zetén olvass el valanrit vag! járj rrtírna va}anirrek'
hcrgy rrregtudj valarnit. anri érdekel s ll:nit eddig nent
tudtíll... Es emellett írsz a sok tatrulírs feleslegessége.
ről. .fe tényleg a,zt gondolod, lrog"v. én azért tanu|.ok,
hogy amikor meglátok eg.o., t.estrnényt r'agy r'irágor,
legelőször ;urnak festője illetl'e szerkezete JuS.\on
eszembe?! Azt hiszern' k i  kel l  ábrándítsalak"Ugy
gondolorn. ha nriír ide születtenl eÍTe a .'. viiágra' jó
lerrne legirlább körü]nézttent betlne, nlegismerni pél-
dául ,.ntás lilIamok kultúráját, a vallásokat'' (ezt Tőled
idézteln) stb. Nenr frgy tanulok példliul társadalmrrt,
hogy leüIök, és benragolotn irz évszírmclkat. Es nr:nt
itzéft tanuit.tk nratekot, Inefi rnaz()chista va€yok, hir-
nem men jő érzés, ha kijörr egy rrregolciás.

Tulajdonképpen azért is törekszerrl a kitűnő-
ségre, mert egyszer l'életienül és r,írratlanul sikerült
(Politechnikum I. évÍblyaIrl l ' negyedév). rÍijötteni'
lrogy meg tuclonr csini.rlni, és tnaxittlalista vugyok.
Nenr halrrék bele, ha ttem lennék kitűnő, de sziinroln.
ra rnindig kell legyen egy cél, arniért küzdök. (Ne
értsd télre: neln hajtok, hanetn küzdök') TV[intlig küz-
dök valamiért! (Többnyire nerrl tanu]ással kapcsola-
tos cé|ért. )

Anrúgy időm nag), részét nem tanulással
töltöni - tnint vélhetőleg gondolttrd. Ott r.an a zerLe, €L
sport, a bar.átok... Mit gondolsz, éll rlern járok have.
rokkaj kocsnlába? Jó, lehet, hogy ezt trelréz elhinru'
de így van. És boldog l.tryyo1r' és teUesirz életem
anrellett, hogy kitűnő vagyok'

Bocsánat, ha kicsit eltértern a fő témától. de
ez volt az, atnivel legkevésbé értettern egyet. Hát ez a
r'éleményenr' Ha esetleg szívesen írná.l, }<ír,iilrcsjirn
vároln viilaszodat!

Szenkovits Lili - első A



Vatasz a "Kedves ,fitatline círruű cikkre
Szenkovits Lilinek ajánlva

Gyorsan el is kezdern, hisz oly sok dolgot tá- mindenből. Én emiatt jöttem ebbe az iskolába' Mikor

*áota meg, hogy ha sokat be.szélek az e\ején, először léptem be' nregfogott az, amit hirdetett. Az

mégazthiűed, námtudom, mitmondjak. (l-j rnás kérdés, hogy egy picit megváltozott azóta, de

Igen' egyszet próbáltam már, és fudd el, ezzeI szeintetrr Te sem akarsz foglalkozni most.

elég sok olyan ómbej isrnerek, a személyes ba- Egyébként én is voltam kitiínő, persze nem itt, hatrent

ráti korcimuől is, akik sokat jírtszanak ott, és az álta]ános iskolában. az meg senkit sern érdekel.

sajnos azt|átomrajtuk, amit leírtam. I{em nelréz ott remekelni, hiszen alig kell valamit

Igen, továbbra is á]Iítom' hogy akr tanulni, elég ha figyelsz órákon' nráris kitűnő vagy.

ILYEN liomolyan veszi a szórakozást, nrittt ők, Es nenr bánorn' hogy nem vagyok azűjrat.

nrenekülnek valahonnan. Ismerem őket, ismerem Sok kitűnőt ismertenr, fóleg lírnyokat. Sőt,

a gonclolataikat, cselekedeteiket és kapcsolatai- szinte csak lányokat. Sok a jó fej is köztük, c|e én

kai más emberekkel, a szü|eikkel. Mind abba az nagyon keveset láttanr közülük éIetrevalónak' Téged

irárryba hajlik, hogy valami nem stimmel velük' hirtelen nem tudnálak hova sorolni' hiába vagy az

Szerintern az e1y picit hosszabb értekezést kí- osztflytáÍSaÍn, szerintem Rólad tudok a legkeveseb-
vánna' hogy rniért ez történik velük. Talán majd bet. Ennek vajon mi |ehetaa oka? (!!!|)

nráskor. Az, hogy mindig küzdesz valamiért' az jó. En
Abban igazad van' hogy az Unreal és a

Doom sem jobb, hiszen nen mondhatom, hogy
azok vilós világokban játszódnak. De én olyan
esetről még nem hallottam, hogy valaki eltrbert
ölt volna egy játék miatt, mint uhogy rámutattál.
Va]ószínÍíleg én vagyok tájékozatlan' cle ,azt

tudorn, hogy egy vérbeli játékos nem anríatt
játszik, hogy a játék milyen véres, hanem azért.
mert megragadta a hangulata, és esetleg nagyon
szépen van megcsinálva, é|vezet vele kikapcso.
lódni egy estére. Felerősíteni felerősíthet olyan
hajlamokat' mint a gyilkolás vagy hasonlók, de
ha már elköveti az ifjonc a tettet' akkor nrár
alapból mjndegy neki' hogy egy akciófiInret
nézett-e meg Vagy játszott.e' nála már eleve nem
stimmelt valami. Amíg nem éjjel-nappal ezze|
foglzúkozik, addig nem ártalmas' Abban viszont
teljesen egyetértek, hogy ha a rab1ává válik, az
mlfu kiáros. Ebben az esetben egyezik a vélemé-
nyünk, nem? Hiszen erről írtam! Legyen kr-
egyensúlyozott az élete' és nem lesz problémája'

A következő részben írtál anól, hogy

is ilyen vagyok. Erről ne is beszéljünk többet, én is a
kezem ügyében lévő problémiira szeretek koncentrál.
ni. Légy maximalista, az 3ő.Azzal csak az a bajotlr'
hogy senki sem lehet ttikéletes. Az én bajom va]őszí.
nűIeg ,az, hogy nagyon nagy a magamba Vetett hit. A
Tiéd pedig taián pont az e|Ienkezője. Lehet, hogy
éppen emiatt és ezéft vagy maximalista? Nem tudon,
majd gondolkodom r.ajta, mert ez érdekel. Egyszer
beszélhetnénk erről!

Zene, sport. barátok' Ebben a sonendben ír.
tad. Nem tudom, miért az emberek kerültek avégére.
Azene kedves ténránl. Én is nagyon sokáig, sőt májg
a rabja vagyok, komporrájok is sűrűn, persze abszolút
amatőr vagyok. Hinnéd, hogy zongoráztatn öt évig,
és rengeteg Versenyen voltam kórussal nrint énekes?
Ugye nem! Pedig hidd el, és akkor én is elhiszem'
hogy kocsmába jfusz a barátaiddal, mert nekem meg
eztnehéz elhinnem! Szeretem azenéÍ, de csak akkor
próbálok alkotni, saját magam játszaru, ha magarnba
akarok 'zárkózru egy időre. Vajon ná|ad netn ez az
oka? Es ha igen, mert vúősúníí, akkor hol tartunk
mesint?!

eilentmondásba keveredtem magamma]. Ez nem A sport is jó dolog, sántén szeretem. Viszont
igaz, nagyon figyeltem, hogy ez ne forduljon a barátok nern jó helyerr szerepelnek! Nálarn ők len-
elő, annak ellenére, hogy ker,és időm volt sajnos nének a legfontosabbak, és bármit szívesen feladrrék
a cikk megírásiára, persze a saját hibánrból. Azt .azért,hogy más enrbereken segíthessek, ha kénrek rá.
írtad, hogy ,,a tanulás feleslegességét hangsúlyo. De nem mártír módon!
zout, ennek elienére azt mondotn' hogy olvass' Köszönönr, hogy reagáltrál a cikkre' l,tttgyoll
tájékozódj, szetezz tapasztalatokat.,. Az a baj, jólesett, és remélem, nem bántottalak meg senrtnilyen
Lili, hogy én nem érzem azt, hogy ez el|enÍét módon. Csak egy átfogó képet szerettem volna aikot-
lenne. A feleslegességrő| egy szót sem írtam, ni magamnak' hogy más mit gondol ezeWő\ a dol-
sőt, szánt szándékkal kerültem ezÍ" a szót, és gokról. Sokan jöttek hozzátn beszéini róla, de pont
minden egyebet, ami vele kapcsolatos, mert nem nem azok az emberek, akiket vártam. (:-(
igaz az, hogy felesleges tanulni! A tanulírs egy Remélem megosztjátok gondolataitokat, ne hagyjuk
fantasztikus dolog' és én is Szeretem, csak más a ennyiben!
bozzáá]lásunk. Arra próbáltam csupán rávilágí- Neked pedig még egyszer köszönörrr' Lili!
tani, hogy nem abbói áll csak az éLet megisme-
rése és a tudás megszerzése, hogy ötöst szerzek -=FLATLINE=-,,Az elemesnyuszi.'



A Politechnikum pályázatot ír ki a Yl] vállalaltlk részére a la'nári értékelés adatairrak Í.eldolgtlzására.

A diákok a tanév során két alkalomn,ral ' 5 szempont sze:rinl értékelik tarráraikat.

A páIyázo feladatai:
- a szavazőlapok biaolrságos begyÍíjlése. illetve annak megszervezése:
- az adatok kontrollált rögzitése (p!. a kétszer, egyrnástól fuggetlenül felvitt adalok összevetéséve|):
- apályázat kiíró.ia áhal alább felsorolt szenrprlntok szerinti adatÍbldcrlgozás.

A pá|;-áz'őnak továbbá vállalnia és ga'rarrtálnia kell a vállalt határiclők be tartását. valamint az ad'a'tilk bi-

zul''1u' kezelését. majtl azoknak átadásá1 a Íbl clo l gozás vé geáével.

A tbldols.oz.ás. kiértékeléq q{Ua rncg

aZ egyes tanárok cstlpot1onkénli át|agát

a,Z egyes tarrárok ijsszesitett áL|agát'
az egyes oszlályclk átlagát
az egyes évÍtll-vamok átlagát
aZ egyes tantárg1'ak (munkacsopoflok) átla-
gát
a Íbnti esetekben az atlcitt tanárt értékcl(ík
létszirnrát
az adott lanárt értékelií csoportok számá|
minci az 5 értékeiesi s nt szennt

Az adatok mennyisége:
Hozr'ávető|egesen 300 úiák értékeli tarrárait 5 szelnpont szerint. E,gy diákol átlagosan 9 tanár l'anít. BSZe.
rint kb. 13500 számadatttt kell rögziteni a neveken. larrtárgyakon, csoporitlk nevén kívül.
Az értékeléshez rerrcle lkezésre állnak űr1aprlk. c1e aá a pá|yáz(l megváltoztatlrat.ia saját igényeinek nre gtc.

iel(íen' egyeztetve a Kclordinációs I]iztlttmánnyal. illetve a KB által Íblkéít tanátra|' A Íélc1olgtlzás lctsző-
leges eszktizökkel (tetszőlcges progranurral. rendszerrel) tönénhet, ám a tbldolgozott adatokat a Windrlws
t]xcel 5'0.s, vagy annak újabb verziojába'n szerkesztettÍáb|ázatokban kell a kiíró rerrdelkezésére bocsáta-
nía az, egyeáetett határidőig.

A tervezett menetrend íkósőbb Dontosítandó):

értékelőlapok kitöltete.
se' adatclk begyűitése

aclatÍeldolgozáskiéfiéke|é5. ki iz lés

a'z.L-il. negyed
ér1ékelése

98. január 98' január vége 98. 1bbruár

a II l .-IV. nc-
sved éfiékelése

98. április eleje 98. április vége 99. nrájus

A pá|y étzatnak tartalmaznia kell :
a szav azó|aptlk be gyűj té sének nrórJj át
a íeladat vé grehajtásáhclz szükséges technika i eszközi gényt
a szükséges (tervezett) munkaónik sz.ámát
a Íi:ladat kívánt 1avada|mazását
a Íi:ladat vé grehaj tá sának határi dej é re vonatko zó gar anciáka|
az adatok bizalma s kezelé sére vonatkclzir garanci ákat

Apályázat legfeljebb egy olrlal ter.iedelmű legyen A4-es rnéretű papíron'

ApáIyáza| kiíriria lehet(íségeiirez nrérten binclsítja azigénye|t tárgyi és anyagi eszkcizöket

Apá|yazatot a Koordinációs Bizottmányhoz kell benyú.jtani l998' december l8-ig.

Az adatok felvitelekor röezíteni keil

: az értékelt tanár ner,ét
C aÍanártantárgyát
. az értékelő csopor1osztályárrak ncvét
o az értékelő csoport évfol"vamát
. a'z értékelők létszárnát (csoportonként)
e az 5 érréke|úsi Slen1p(ln| osáályzatait
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ISKOLAgÍnÓsÁct rlÍnnrc

Az iskolabíróság 1 998' október 28-i tárgya|ásán
a bírók Meich| Géza (szü|ői o|cia|), Nagy Mihá|y
(diák olda|) és Marosvári Péter (tanári o|da|)
vo|tak, Hoffmann Dóra, Várhelyi Rita, Rácz Sán-
dor, Pflum Gábor e|ső Á-s iskolapo|gároknak az
1 99B' június 8-i isko|abírisági határozat végre-
hajtásáró| ke||ett számot adniuk, Makaró Gergely
e|ső Á-s isko|apo|gárnak ugyanez vo|t a fe|adata'
ám nekiegy újabb panasszal is szembesti|nie
ke||ett' Petravich Miklósnak a testkultúra irákró|
történt tgazo|at|an távo|maradásai miatt kei|ett
ezen a tárgya|áson panaszoltként részt vennie'
A tárgya|áson je|en vo|t panaszosként Láng And.
rea és Mo|nár Lajos' osztá|yÍőnöki minőségben
John Conyers.

A beszámolókból és e|őzetes tájékozódásokbó|
kiderült, hogy Hoffmann Dóra és Makaró
Gergely nagyrésá megfe|e|t azoknak aze|vá-
rásoknak' hogy radiká|isan csökkentsék a késé.

sekből és az igazo|ások késői benyújtásábó| adódó
igazolatlan óráikat' Dórának és Gergeiynek ebben a
tanévban 2-2 késése vo|t, amit a bíróság az,,objektív
okok', fe|tárása után (Íorga.|om stb.) némi megértés-
se| e|fogadható szintűnek minősített (bár a 0-0 jobb
lett volna!).
Rácz Sándor e|mondta, hogy komo|y lépéseket
tett az időben történő fe|ébredés etőmozdítá.sáért
(saját kezébe vette a dolgot, kicseré|te órá.jában a
lemerult elemeket, igyekszik nem elfelejteni az
ébresáőórát abban a helyiségben tartani, aho| majd
ébrednie ke||, stb.). Mindezek e|-|enére az ideitanév-
ben már négy a|ka|omma| e|-késett (=4 i,u,o|atian)'
Várhelyi Rita megfigye|ésen alapu|ó stratégiát
do|gozott kiannak érdekében, hogy időben ér-kezzen
meg a Politechnikumba (a lassúbb. ám korábban
indu|ó buszhoz igyekezvén még az e|őre nem iátható
akadályok sem okozhatnak nagy bajt, hiszen a busz
lekésése esetén még mindig ott van a később indu|ó,
ámde gyorsabban haladó vil|amos). A vitathatatlan
jószándék e||enére ebben a tanévban Ritának 6 ké-
sése 1=6 igazo|at|an) és egy további igazo|at|an órája
van már.
Pflum Gábor a tanév kezdetén bízott akaraterejé-
ben, ám sikerte|en nnaradt (szeptemberben 4 késés).
Ekkor a két ébresztőórás midszert ve-zette be, en-
nek sikere is kérdéses azonban (ok-tóberben 3 ké-
sés) (összesen tehát 7 igazo|at|an). Sajnos még egy
további igazolatlan orát szerzett októberben egy test-



ku|túra-óráril való távolmaradásáva|'
Ciztá|yfőnöke veszé|yesnek látja 3-gí?9t"ná|
tapasáa|ható tendenciát. Gábor ki-íejtette, hogy

u jouonun gyökeres vá|toáatást szeretne elérni'

Ír/íakaró GerEe|y sikertelen rnaradt az 199B'

június B-i bírisági Éatározat testku|tÚra-órákka|
[ápcsotatos feladatainak végrehajtásában. saj

riós euoen a tanévben már 4 igazolatlan távo|-

maraoasa voit' A tárgya|ás során Gerge|y e|is-

merte a panasz jogosságát és azt is, hogy az

igazo|at|an irák megfe|e|o hozzáá||ássa| és a

téstkutúra-tanárokka| va|ó egyeletésse|
elkerÜlhetők.
Petravich Mik|ós e|ismerte a ve|e kapcso|a.

tos pa-nasz jogosságát. Kiderült, hoEy Mik|ós
rosszui mérte fe| a testkuiiúra tantárggya| kap-

cso|atos köte|ességeit, s az is, hogy tájékozat.
|anságáért egyedÜ| ő a fe|e-|ős'

A bíriság vé|eménye szerint az igazolat|an mu-
|asáás nem megengedhető' még csak nem is
eltűrhető mozzanat iskolai keretek között.
Sok félreértés származik az isko|apo|gárok köré.
ben szinte jogként megjelenő ,,30 órás !Y9t"''
e|képze|és-btlt, ami a 11t1994' (Vl.8.) MKM
renjelet 28. paragrafusa (2) bekezdésének

téycs-ertelnezese! ala-pu|. Ezarész csak a
eo-rrat tri un-or.ii igazolat| a n mu |asztás eseté n

köte|ező kizárlis]! írja elő, nem pe-dig azt, hogy
errnet revesenb igazolat|an mulasztás esetén
nem |ehet tanulót az ískolábó| kizárni (a körÜ|.
mények alapos mér|ege|ése után) - pé|dául ép-
pen az igazo|atlan mulasztásai miatt!

Határozat Hoffrnann Dóra e|ső Á
osztáiyos iskolapolgár Ügyében

A bíróság megnyugvássaI vette tudomásul, hogy
Di'ra erőfeszítései sikerre| jártak az igazo latla n
mu|asztások és a késések el|eni kuzdelemben,
és úgy ta|á|ta, hogy az í 998. jÚnius B.i határo.
zatbán megfogaImazott követelményeket Dóra
te ljes ítette. Ezért a meq rov ás Je_gYc!nj..b!].n!e!és!
a bí,ósáo törö|te és fel-mentette Dórát a toy
beszámo|ási ktitelezettséoe a|i|.

Határozat Rácz Sándor e|ső Á
osztá|yos iskolapoIgár ügyében

A bíróság pozitívan értéke|i Sándor
ertjfeszÍtéseit a késések számának csökkenté-
sére, ám a kívánatos mértékű csökkenést csak
úgy látja e|érhetőnek, ha további negyed évre
(azaz 1999. január 22-ig) fennmarad Sándor az
e|őző határoza1ban (1998. június 8.) e|őÍrt be-
számo|ásiköte|ezettséqe és szioorú meorovás
feqve|mi bÜntetése is. Amennyiben a je|zett
időszakban újabb igazo|at|an órák miatt ke||ene
Sándornak iskolabíróság elé á||nia, Úgy számára
ez a ha-tározat sú|yosbító kcirü|ményt je|ent'

Határozat Várhelyi Ríta e|ső Á
osáályos iskolapoIgár ügyében

A bíróság pozitívan értéke|i Rita erőfeszítéseit a ké.

sések számanar csökkentésére, ám a kivánatos
méÉékű csökkenést csak úgy |átja elér.hetőtiek, ha

további negyed évre (azaz 1999' január 22-io) fe||-

lnaled Rita-áz e|őző határozatban (1998. június 8.)
- - . ! ^  { ^

el ő í rt beszá mo l a9! l(ot q I e zetlseq€ e9 tl i-ei{l9!-en-.!-q:

áv*i*' u.i"t"t"*" rs. Arrrennyiuen a je|zett ''d9:.':!P:^
öabb 

''g*"l"th" órák rniatt ke||ene Ritána|< iskolabÍ.

rósaq őte állnia' úgy számára a jelen határozat sú-

|yosbító korülményt je|ent.

Határozat Pflunr Gábor első Á
osztá|yos iskoIapcrIgár ügyében

A bíróság pozitíván értókeli Gábor erőfeszítéseit (az

idei tanévben ezek az erőfeszitések eddig
meE|ehetősen eredménytelenek vo|tak) a. késések

szá-mának csökkentésére és a birÓsági tárgyalás
során nyilvánosan tett ígéretét (,,Nem fog így folyta.

tidni!''), ám a kívánatos mértékű csökkenést csak

úgy |átja e|érhetőnek, ha további negyed évre (azaz

t óbo. pnua r 22-ig) teuuaraa Gábor az e|őző hatá.
rozatban (1998. június 8.) előíÉ besaárnp!ás:-tsg!9le:
zettséoe és meqrovás feqve|mi bÜntetése. is' Ameny-
ny|ben a pzítt iooszat<uan újabb igazo|atlan órák
*i"tt t."ttánu Gábornak isko|abíróság elé á|lnia, úgy
számára ez sú|yosbító körü|ményt je|ent'

Határozat Makaró Gergely e|ső Á
osztá|yos iskolapo|gár ügyében

A bíróság megnyugvással vette tudomásrr|, hogy
Gerge|y óroteizitesei sikerreljártak a késések el|eni

küzdelámben. A bíriság úgy talá|ta, hogy az 199B'
júrrius B-i határozatban megfogalmazott követelmé-
nyeknek erre votratkozi részét Gergely te|jesítette,
eiért a sziqorú meqrovás feave|íni büntetés
és felrrreáGtte gerqe|V e-
Iezettsáqe aló|'
Nem te|je.ítette Gergely a fent említett határozatnak
a testkultúra.órákon va|ó részvéte|re és a tesku|túra.
tanára ival Íe nntartott, a politechniku mi sza bá|},oknak
megfele|ő kommunikációra vonatkozó részét' Ézért' a
bíriság Gerqe|vt meqrovás feqvelmi buntetésben ré.
szesíti. és számára köte|ezővé tesziaz összes test.
ku|túra.óra |átoqatását 1999. február 28-ig. Ha ezen
|dőSzakban rnegis igazolat|anul mulasztana testkultú-
ra.iráró|, akkor egy ezt panaszoló bejelentés tárgya.
|ásakor a je|en határozat sú|yosbító körülményként
veendő íigyelembe.

Határozat Petravich Miklós KAndi
osáá|yos iskolapo|gár ügyében

A bíróság Mik|óst meorovás feqve|mi büntetésben
ré szes ítette. és szá mqta köleleaiyé t es4gasisszeg
tesiku|túra.óra |átooatását 1999' ianuár 22.jg' A hatá.
rozat meghozata|akcr a bíróság pozitívan éftéke|te
Mik|ós a|ábbi mondatait:
', Az utibbi időben jól do|gozom a testkultúra.órákon.
Szeretném így folytatni.' '

Pol i ,  199B. október 28.

Az isko|abíróság nevében |ejegyezte
Marosvári Péter isko|abíró
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sokan szeretnének kicsit haverkodni, dunrálni' netán

ismerkedni a szünetekben. Azt is tudom, hogy rni'

tanárok is szívesen töltünk' töltenénk pár percet

együtt, néha egymástól rnerítve erőt, hangulatot a

további működéshez.

vagy tanítóüzem lenne

tI

Azután itt van a reggeli utazás. Nem tudom, tt
hogy vagytok vele, de amikor nekem 8-ra kell jön-

ncim, már a nretró végrállomásán sem feltétlenüljutok
be a jrárműbe, de ha bejutok, abban sincs köszönet.
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[vnovfis KmlrÉs}
A ti helyetekben nern szívesen lennék a saját

helyernben mostanság. Ne tudjátok nreg. hogy
tanárként milyen az új tanítási rend' Azaz tud-
hatjátok. Azelőtt szívesen vá]tottam szót többe.
tekkel az őrák közti szünetben. Most is. ha na-
gyon nruszáj, de neÍl szívesen. Nenr érek rá.
Szánrtalan esetben mentettem ki maganr a be-
szélgetés alól, amiért e|nézést is kérek. Két óra
között szinte csak arTa Van időm, hogy |etíizzek a
tanáriba, felkapjam a következő órára viiló anya-
got, s visszirrohanjak. Szeptember óta olyan a
délelőtt, mint egy lóverseny. Tavaly egy diáktól
hallottam, hogy a Poliban feltűnó, hogy ir taná-
rok között is milyen barátságos, szeretetteli ir
viszony. Az utóbbi időben ellenben néhítny kol-
légámat csak mint a látóterernben fel.felvillanó,
riadt tekintetíí rírnyalakot látorn. Lehet, hogy
vannak, akik inkább nem szólnak senkihez, csak
gyorsan teljen eI a nap (ilietve annak iskolában
töltött része)' Legalábbis' akik a rövid napot
szavaztálk meg, ilyenek lehetnek. Nem tudom, ti
hogy vag1tok vele' de én szeret'ek a Poliban
]enní"

Monclom: Ienni. A lenniige itt nekem nem a
puszta |étezést, nen'} egyszerű ottlétet, nem csak
irz alapvető életnrűködóseket mutató lény vege.
trálását jelenti' Magam részérő| igenis szeretek
jóban lenni, tiársalogni, neadjisten tantárgyi kér-
désekre válaszcrlni, páÍ jó szót viáltani ezze|-
azz'a7, vagy csak úgy néhány ÍJyugodt |é|egzetet
verrni két tanítási óra között. Ugy érzenr, eZnem
IozarőIag a kényelrnemet szolgálja, inkább a
lelkiállapotomat. Merthogy annak állapota meg-
hatfuozza a tanórai mÍíködésemet is. Mondhat.
játok, hogy a tani{rnak az a dolga, hogy tartsa
meg aZ őtákat, el|enőizze aházi f'eladatokat,
írasson és javítson dolgozatokat, ezért fizet1k. Ez
Iényegében igaz is. De azért atanár is ember.
Nem mintha sajnálni kéne bennünket' de sokszor
amúgy is embert próbáló feladat tisztességes,

azonban csak akkor Lebetigazán sikeres ésjól
működő, ha van időnk órán kívüli kornnruniká-
lásra, jelzésekre, némi átrá]lásra két óra között.
De azt is tudom, hogy közületek, diákok közül is

értelmes órát tartani. Ez persze nem baj, azér1 \
vagyunk itt, hogy veletek együtt birkózzunk nreg \
tantárgyi, közösségi, ernberi nehézségekkelr, Ez \

Számonrra igen furcsa. hogy az iskola haqgulatát
épp az,,i skol aellene sek'' határo zzák me g. (Elné zé s t

az erős kifejezésért, de a rövid nap senrmiképp sem
az iskola szellemét építi.) Hiszen meg is fogaümazták
a tavaszi szavazás előtt többen, hogy úgyis .,leromJott
a Poli, akkor inkább menjünk innen haza minél ko-

rábban'' (ld. még nlegjegyzés). Tényleg ez legyen a

meghatiírozó szempont ? Az, hogy keveset legyünk
itt ? Valóbanigaz, hogy érezhetően korábbtln Van
vége a tanításnak' de rnegéri ? Nern érzitek. hogy
szinte egész nap csak rohangálunk fel-alá ? A Poli
ecldig abban is kitűnt a többi iskola közül' hogy nyu-
godtabb, barátságosabb légkore volt (rr-rég viin. bár ezt

az öregebb diakok rendszerint tagadni igyekeznek).
Ezt a mostani napirend igencsak aláássa. N{árpedig én

nem szeretném' ha a Poliból is egy versenyistáIIó,
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Tav aly tninde nesetre irnnyi fázi skésé s,. atnentry it

a Poli rendje megengedett épp elég volt a nyu-

godt ueérkázésház. Ezt is iehet nyavrri-vgá.snak
i"nni, sokan rnondják. hogy'' ,'végtil is ki lehe,t

bírni''' Persze sok minclent ki lehet bírni, rnég a

iegszéisőségesebb }telvzeteket !s, rirint {rzt a trir-

rér*relenibí.i] turlj uk. 
.f errnéSzeteseii ki ! e Í rc t b írn i

a rr:hanós szüneteket. a reggeli őr:ületet aiármű-

v*ketl, azt, irogy nincs időnlvid.í"Lök enni, hclgv

irdatlan terripóbarr kell átöltiizni il tornaórá'k utíin

és futva.késie kell órkezni ir kör'etkező őr,ar,a, ki

]ehet bílni hogY tre vá].tsunk szót ir tbl.vrlsón
szenrbejövíível, lrog1. ire kérdezz,ütrk senrrnit lr

tanárunktírl a sz,ünetekben, hog,n- ne keriiljört

ránk a sor a büfében, ho.{y irrkább tte ís fizes-

sünk be az ebédre' mert trkh.ora a turrrultus. I\,{in-

dent ki lehet bími. De azérÍ'járunk a Poiiba,
lrog1'' a dcrlgokat kibítjuk,l Err.ő|kell szóiniu az

óleiúnknek rrap rnint nrrp ? És ha ennyi nrindent
ki Íehet bii.ni, atkor nem lehet kibírni a valartte.

iyest tovább tiutri tanítási időt ? Hát legalíűbis
en.ó1 tnegclsz|anak a r,élenrények.

Az új iclőbeosztás óta iefolyiat<ltt száttros be-

szélgetéstiől úgy tűnik. lto.gy sokan Vilg} nenl
r.ették kclnroiyan, vagy nem gondolták vógig niá.

'!usi döntésüket. N{inclenkinek nlás és más. attri

t.ontcls' Ez mindenkirrek személyes ügye. Csak
irzt szeretném kérni rrlindenkitíí, h.gy biirhcr-
gyan is voksol egy következ'ő szavlzáson. azt a

tapasztalatai, benyclnásai ai apj án, kornolyart
mérlegelve tegye. Közös feielősségünk, hogy
hogyan sikerül eltiiltenünk a Poliban egytÍtt el-

hogy a suii nélkülern-nélkülünk ntár nelll 1S nagyon

mti1tiait. A lrirnp'ulat nélkülünk rrrár úg-vis olyan ha.

lován./. c.sak nreg kell nézni ir kicsiket. Ezek túl gye.

rekesek, érteüenók' hangulirttalanok. Később r'isszir.

kerültetlr tanítarú a|rba a girrrnáziuniba, ahol tanultlult.

VIírr senkit nettr isttleftelrl. kiöregectek azok i-c' akike{

aze1őtt eg1'általán csak lírt'lrattirn.r is. Níégis volt élet.

volt hanfúIat. csak nríls. Lírttrull, irogi,. rnűköclil: az is-

kola. ór az akkori neg}'t.dikes3k oÍt is ug}'i1|-li}Zt gon-

doiták, mint ir polis negYeclikelek trrostlltrs1rg' Még ér-

rlekesebb, hogy néhiinv évr'el később az ii}.'krrr rnég

"15fi5iik 
n"gyJdik"' konrkbarr szilrién ,,leszóltiik'' a

nt l t r i i c | ók l t . . \ z t  eot rC lo lo r l t .  hogr  cz  tc rn tészetcs  \ lo -

log. Nyilvált e|siís korunkbarr rragy' eivárásokkal, nyi-

tottan érkezünk egy új hei'vre' új közösségbe, Aztátl

rregéljük a kemirszodírs izgalrnalt, ríríalíúunk ú1 (';agil

ae) 
-irriunkra, 

mi níákat' ellerrnrilttáliirt l esün k' r pii r. é r'-

vel idősebbektői. Árn a négy év r'ége Í'elé ,,felrilről''
nem érnek újabb benyonlások. a filrtalirbbak élet-

szend élete, llozzááLIásl. szóhilszn álatll, v i se lkedé se

rnár netlr elég iz,galrnas sziitrrunkra, i8 ér,'esek sz;ilnli-

ra, F,zt cúyannak észleljük, mint anrikor elindul ve-

lünk szép csetl<lbetr egy vollat és mi azt fusszük. lrog.v

a szorriszéd vágányorr veszteglő induit el szenrbe. Az'.

az mindenki a saját beiső l.ilágilt, szerrtólyiségét r,ái..

tozatlarulak tekinti, s itzt hiszi, hogy a kcirnl'ezete
.,namdt vissza", romiott le. Pedig ti. negyedikesek is

lesajrrírlt, unalmas kis hül;,ék r'trltatok clsős kt.rrcltrrk.
ban. [tólatok is itzt gonr1oltiik az idősetrbek, lrogy ti

már nem virgytok ,az .,tgaz|.'polisok, és hogy tt1 tlriir

nrentlretetietl az a ,,bizilrryos régi harrgulat'', akzrr be is

lelretne záni az iskolát. Pedig ti is jó kis t.usasag r,ol-

tatok akkor is, tnég ntost is. Higgyótek ei. hogy a

rnostani alsóbb óvfoly.arnon is vattnak jó arcclk, jó tár-

saságok, szeretik egyrrrást. van htrngulat. csak nrirs.
Szomorú dolog szátrlotokra (szánrcltrtra is az r.olt).

cle az iskola utánatok is műkiidtri fclg. Per'zc- a ti ..lga-
zi  régi hangul irr . ' -otok tttár ténJycg netrt oiy i l |) l t 'SZ.

De iesz más, irztán nregint és ú.jra és isrrrét és í.uy
tor.ább, mindig az itt levők közrernúködése szerirrt'
Nagyori nehéz volt tninrlaruryiunknirk elfogadru. rie cz

a dcrlgok rendje. Ne goni1oljátok, hog-v egy t.uriirrrak
olyan könnyű ez't megé|rri. E,n péidául iEerr nehéz
szívvel és zaklirtrlít lelkiirllapottal veszek részt tlrtn.

den búcsúrzkcdáson, ballagáson, szilagat,atólt. Anl,

Ita nt:,héz is. de egyszer rtrvább kell ha]adnotok. el keil

iragyriotok a sulit' Ez el]en egyfajta védekezés. hogy
az entber elhiteti magílval. hogy rnár nent is lenne jó

tclvább maraclni. És tényleg netn is lenne jó. Az isko-
la tnegtette, amit vállirlt, ti is éltetek itt pár ér'et és
más kifuvások viírnak rátok.

Hát ennyit Szerettem volna elmondani nektek' ne-

-eyedikeseknek, és azt szeretnén kérni. htlgy ne esse-

tek túlzásokba a.Jeszólás'', lesajnálás kapcsán, ntefi'
tényleg rossz hatása Lehet, Bízz'átok az iskolrít a nra-
radókra, és addig ls inkább eirreljétek a hitngulirtot, a

szellemet I

töltött időt. ( sffi), i
;#{(
ürrtzy v
(l {'Y{ '

MegjegJzég (E sorokat a negyedikesek fi-
gyelmébe ajánlont.)

Általános tapasztalatom, hogy a végzős diá-
kok lesajnálják a nriu.adókat. Ez tertnészetes.
Negyedikes koromban Ínagam is úgy éreztein. Udvözlettel Gaval lér Csaba
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t\a az erqber nB9 dclgol-

uá|asz,, na9 qásrko]- e|u1*osit
Kicsit rosszkedvűen ülök le írni, mert úgy étzem, agyszer már volt egy jól működő csöngetósi

rendünk. amibe sikerü|t belepiszkálnunk, parclon, beleválasztanunk. No. azt persze nenr állílom, hclgy
töké|etes lett volna a régi, hiszen önmagában az a Íény, hogy az iskolába egyáltalán be kell jönni valami-
kor, képezlreti vita ÍárgyáI, Távclktatás??? Nem is rossz!!! Fekszel uz ágyadban. előtted jól megérdemelt
villásreggelid, I]ácán tá|cán, s kezedben .,fegyvered'., mellyel távkapcsolsz, Az égi csatornákon sorban
ismerős arcok jelennek meg, frissen, ropogilsan, denÍsen... Kedves TANÁRAID, kikről nem ludod (miért
is kéne azt tenéked tudrrod?)' hogy hánykor keltek vagy Íbküdtek le, hogy időben bejussanak a S....'..
Stúdióba. Kapcsolatotok tényűző eleme, 1rogy sikeres kapcsolás esetén ''interaktiváló<1hatsz''. Persze
dtjnthetsz úgy is' hogy egyáltalán nem lesz kapcsolatod senkivel. Errefe|é tartunk???

Nos' csalódást kell okozzak mindazoknak, akik fejtegetésenl ezen szakaszában itt egy jól értel-
mezhető statisztikai táb|ázatoÍ, kívánnának böngészni, melyből akár meg is tudhatnák, amit mostanáig
talán nem tudtak' hogy iskolánkba hánvan járnak be vitiékről, és az'on vidéki tájakról való bejutás székes-
Ííjvárosunk lX. kerjiletének az ő Vende| utcájába mennyi idő alatt abszolválható' ila a számok közlésétől
tar1ózkodorn is, azért senki ne higgye, hogy nem kutakodtam a témában. Tény, lrclgy ilyenek bizony szep
szánrma| vannak minden osztályban. Fiúk-lányok. kicsik és nagyok, fiatalok és rnég tiatalabbak. De van-
nak szépségrongál<i tényezők, úgy mint: utazási stressz, foleg a reggeli csúcsforyalom idején' ttimeg-
iszclny, tömegközlekedés ,,á la naturo'', eső (minden formájában: lravas' szemerké|ő. szitáló)' híl (rninden
Íbrmájában) + tömegközlekedés, vrllán buszok és azok szo|gá|tatési fokozatai, volán buszok és utasai stb.
Remélem' KEDVtsS oI-VAsÓ. sirunnyadó empatikus képességeid mostanra kezclenek éledezli, és lrabár
lassan is, dc belátocl, hogy az egyá|ta|án nenl mindegy, hány óra, hány perckor kezdődik az oskola! Sze-
rirrtem mindenképpen 8 óra után lenne ideális, mert minél nyugotltabüun in.lu| egy nap annak az
jót tesz!

Idő
a 10 perces szünetekkel? Toldjuk meq tán 5 perccel?

Jó gondolatl De kezd már a do|og holnri szabás-varrás tanttllyamizeni tenni. iifuv kicsit vegyünk el, otl
egy kicsit engecljünk ki, s mindenki meglátja, csinos lesz a.'ruha,.t.I)e nézzik csak' kinek!?iMeg azÍ is,
hogy. . .

l.i Ki a megrendelő?
z.l Ké az anyag?
3'i Kinek a kezében van aZ o1ló és a centiméter?
4./ És ki fizeti meg az árát?

1' Én is, Te is' aki szerelné nyugodtan kezdeni a napjátl .IoCi a nyugodt napkezrJéshez,
2. Az Enyém is' a 'tiéd 

is. Szeretném, ha a szünetekben nem kellene lemondanom az cisszes tesri-lelki
szükségletemről ! Létszükségleteink kielégítésének joga.

3. Az Enyémben is/Tiédben isl A jelenlegi csengetési rend nem szolgálja a nyugcldt munkátl A 8'15-ös
iskolakezdés és a l5 perces szünetek neggyőzi5d,ésem, hogy igen.

4. Mindannyiarr!!l Ha a jelenlegi rendszert meghagyjuk, és nem szavaz:tslkmeg a 8.l5-ös iskolakezdést
és a 15 perces szüneteket'

Zátszó,. Az iskolánk peilagógiai
rend, amely így kezdőtlik:

proÍiljából kétséget kizáróan következik egy olyan csengetési

I{erendi Agnes
a ,.8. l.5-ösök bandájának'' agitrop-itkára' mellesleg polis tanerő

iskolakezdés: 8. l 5-kor
a tanórák között 15 perces szünetek vannak.

Remélem, hogy mindazon kétkedőket, akik eddig bizonytalantc,alar< a 8'15.ös iskolakezd'és és al5 perces szünetek létjogosu|tságárő|, mostanra sikerült meggyíznam' hogy voksukat a programunk tá-
mogatásához adják|e!

Köszönöm:
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és szünetek rendjével kapcsolatosa,n. Az e|síí kérdést 37-en, a \ .-
másodikat és a harmadikat 40-en tÓltölték ki. A kérr1őív kérdései / \ -. .-'- 
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és ererJmérryei a kövelke ,ók voltaViettek:: 
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I' SZÜNE'I.EK (az ebédszürteten kívül) *\ ---r' / l , ",,
rövidek a 10 perces szünetek 3 1 szavazat / l '-. 5-

_ elegenciő hossz'úak a l() perces szünetek Ó szavazat \ 
' 

,,.

II. NAPKEZDÉS @gy váIlozatra lehetett szavaz,nl) \-
- 8 és 8:30 között mindegy 2 sz'ayaza| \

8 órakor |6 sr.avazaI
mirrdegy' csak 8 után ..'....... 4 sz'avazaÍ

- 8:15-kor 12 szavazat
nrrndcgy, csak 8:30 előtt () szavazat
8:30-kor 6 sz.avazat

IIl. MI A MÉRI-EC]Ir'I-ÉSI SZi]MPoNTJAID SoRRENDJI] ?
(i.est írj a számodra' legtbntosabblioz' 2.est a másodiklr<rz' ...)
A) hanrar végezzuttk j9 db l-es, Ó clb 2-cs.1.5 db 3-as
E}) ne kezcljiink korán 5 db ].es' 13 dll 2-cs'22 db 3-as
C) legyen elég időnk az őrák kijzijtt 17 db l-es, 2l db 2-es' 2 clb 3-as

ez utóbbi kérdés sz'avaz(li a7 egyes sorrendek szerinl:
- A-( l .B: |7 Íő

(.-lJ-A: 11 ftí
- B-C]-A: 5 fii

(-l-A-Ur 4 f(i
-  ( l-B-A: 2 ft i

B -A-( , :  1  Íő

Az I. kérdésben a tatrárok Íbltűnően nagy (847o-os) arányhan tartják r(iviclnek a |.t.) perces sziine{et.

A II' kérdésben a többség B;00 mellett van, de markáns el|entábor szavaz B:l5-re, il l. 8:30.ra'
Számollratunk egyÍajta áÍlagot: ha a ..8 után'' 8:22:30-nak felel meg (8:l5 és tl:30 átlaga), a ..tl:30 előtt'.'
pedig 8:07:30-nak' akkorátlagként 8:l2 jön ki. Azérdekes itl az, hogy aze1őzi1ekben fblmertilt két idő-
ptlnt mellett a 8:1.5 is jelentős támogatottságot kap.

A III. kérdés pontjainak osaályzatait átlagolva kapjrrk: A) 1'9 R)2,425 (]) l'625.
Eszerint a leginkább ftlntosnak itt is a szünetek elég lrclsszú mivoltát tardák' a korai végzés is crős SZcm-
pont. a későbbi kezdés pedig kis.ielentőséggel bír' FIa megnéznik aZ egyes stlrrendeke1, aa látjuk' hogy
1.7 szavaző szánára a korai végzés a legÍcrntosabb. valamint szirrtén 17 tartja a szüne1'ek hosszát a lcgÍiln-
tosabb szempontnak' Mirrdössze ó tanár véleményét haÍátozza meg a napkezdés' Ebből a kértlésből persze
nem derül ki. hogy a,7,egyes kérdések kijzcitt mennyire |rangsúlyos a leginkább fontos szcmpont, Vagy
valamelyik két szernpont netán hasonlil Íclntosságir-e .

(iaval|ér Csaba - kampánvoló
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:Felbó1-ien erzed.
Két hónapp a| eze|őttmegfogadtam, hogy nem írok többet 

" WdMfba, ám az októberi számbill -

akaratomon kívül _ még sem maradhattam ki; csodálatos módon bekerült a számba a kisérettségin (l)

p..a'r.ei, '""u"*''' ,oJly"n igencsak rneglepőcltefi). (a s'zerz,ö . több osztá|ytársávaI együtt. 1997 iúniusában hozzá-

járu|t do|gozata köz|éséhez. a szerk.), megielentcm a bicajos lrázibajnokság felidézésének.sorai közt is. dc amt

ezeknél sokkal viccesebb volt' az az lT-emlékeztetdvolt, melyue szintén sikerült belekevered:rem... }lh-

;; '-. ,|j;;i.É.ö. felmérése , melyben újból megtaláltam magam. Persze ez csak egy vicc volt, ám az

IT.n elhangzottakhoz (ieírtakhoz) - már ha azokkomoly gondolatok -, lenne egy-két szaya'm.

Kezdjü[ az e|eién, FIál. I,t.*"k meglört a diákság (egy részének) érdektelenségének.iege; végre van

valami, arnin lehet .*an'".ogni' um,n"n"mindenkinek van velemenye' amit'hang111har amiért nyomul-

bat, hzvolt, amit annyira hi7nyoltunk az iskolából' végre visszatért a nagybenís Ér'p.r: A téma pedig rrri

is lenne más' mint az iskola új rendje. A rragy kérciés, hogy .jó-e ez mindenkinek. Erre a vá|asl' természc-

tesen NEM. Vannak. akik ezt sze..iit iouuii, vannak, akik visszasírják a rnúltat. Vannak kornoly ós ko-

molytala'n érvek és ellenérvek nrinclkéi oltlalról. Vannak osztályok, ahol a trjbbség támogatja. és vannak

osa-ályok. ahol egyhangúan e|lenzik.E,zígy természetes. DE! Többen voltak. akik a reformokat ÍámclgaÍ-

ták. mint ahánvan elleni'tet' ezthozÍaki éred.ménynek a népszavazás, mivel itt az iskolában

;öiüói<RÁóiÁ..uon' A szó jelentése nagyon vázlatosan a ktivetkező; aZ van. amit a többség akat, ez az

a|apjaannak, hogy nrinél többen legyenek iiégedettek. A kisebbség pedig alkalmazkodik vagy ellenáli

(tuáóa: ",MegszoÍsz uugy *"g*'otíá)' cle amíg nincsenek többen' mint a '.tiibbség''' addig kár lenne

olyan dcllgoierőltetni, amit kevesebben lartana[ hu''no.nuk' mint ,.károsnak''. Ez ahe|yzet a Pál Dénes

atLt tepviselt Szmarl0 osáállyal is. I]ben az oszÍiiyban (és valószínűleg l)cjnci baráti körében is) a régi

rendszer a támogatottabb, ezért várta Drjnci jogosanazt' l'ogy saját szubjektíV és igencsak szrík könj ..kiiz-

uJi"*eny-t.utatása'' elég iegyen arra, lrogy o' ít.;nk"ny*sen.va1ami1yen ..rc.reÍonTlot'. a|ka|maz,z.on' Ar'

alábbi két levéllel .'"."toct '" agálnt az' e|őzíl havi Wfqí.ip6f 
ban leközölt cikkekre.

Kedves Dtinci!

Ha azon problémátl még minrÍig fenn á]t, ],ogy!!:g-!g,]d, kik szavazták meg az ',ú.i,'isko]arendszerÍ,

úgy ajánlom, hogy vesd siemügyre az íríei etső W{ípMf,ban leközdlt,,( rÍál]ak Fethő', címtí

fu:kantmá-nyon uuíni táblázaói, metyben viLtíg,os;n látszÉ, melyik osztályban hányan Íámogatták

(támogatják?) ninr| a 8 ónís kezdésI, minrÍ a I7,perces szüneÍekeÍ' Igaz, hogy ez a ttíblázat csak fe] rl]dalt

kapotí, és kozel sem lett o|yan szép, mint a c:,r,c;' átnt e]ktivetett, de azért érdemes belemé|yedni! Me]-

tei|eg a beacÍványocÍban mbgemlited a ,,sárgabuszosokat'', akik már fel nyolckor az i.gktilában npognak.

Nos, en sak ,,slíl:gabuszllsrrij,, ha]lottan a hason]ókat, csakhogy ők mtír 8 el(ín volÍak a su]iban' T,e is

!áthatod, hogy ők azok, akikkel nem ér\emes igazán érve]ni, mert olyan kez'dés úgy sincs, anli mindenkj.

nek megÍi:tííne' A má,gik rÍotog az ,'elsős.kérclé,c,,' Szerintem (már megbocsás.s^) hülyeség az a gondo|aÍ,

hogy ,,í,-sak tÍz percem lenne áumálni vele, tehát jobb' ha neg sem szólÍtom, ''' Ez valahogy úgy hangzik,

mintha azt monc|anánk', ',Minek éIjek, ha úgyis megllalok?,,' Ez egy kicsit erőltetett, nem./!
Végszónak csak annyit, hogy tirtiliik, hogy nem fogadod eI a jelen|egi rendszert,

ez minden újÍLís alapja, AzÍn legköz-elebb mie]őtt IT elé terjesztesz
va]ami komoly dolgot, légy szíves mérlegeld a dolgol a



Kedves szeptember 22-i IT.n részt vevő iskolapolgárok!

Előszőr is elnéz'ést kérek, hogy csak most reagálok az üJésen k,irténkkre, megmtlnrÍt:m őszjntén, nem
olvasÍam a ÍáIon az esenén.Yeket, arra pedig }xlgy^ez'ekre írásban is reagálntlm kéne, nem is gondoltam,

míg eI nem cilva,starn az emlékeztet;t o ÍF.#{Í{#éf t*
A cikk e]rllvasása után világossá vií]Í számomra, hogy az tilésen elhangzottak elég egyoldaltiak l,o]tak.

így * a másik oldal képviselői nélkü] - érdemi vitáró] nern is beszéIhetünk, A jelenlevők e|sÍrhattlík az ú.f
rendsz'erhez Íiizrídő risszes gondjukat, eJJenérzésükeÍ' Iiz nlég rendben is van, DE! Idézek, .,,', a taval-y
tartoft népszavazás, naku]áit.óI esett szti,,, ,, a népszavazÁs tisztasága megkénlő.ie|ezLlet(í.,. KerÍves I'ckola-
társaim! Í3o}doggá tcnne, ha nem kiabálnáÍok a Íevegőbe nagy szavakat, már csak azérÍ sem, mert a nép.
sz.avazá.c kiértékeJését * részben - én végezÍenl. 7bháÍ én ezt a rágalmaÍ.személyes séltésnek VeSZem, és
Íbl'yzólítrlm a - Íermészetesen névteJen - rígalmaztit, hog-Y vagy sz'olgáltasson az IT'e]é '.kézze] Íbghatr},.
bizon.vitékoÍ, Vagy vonja ví,ssza Íblel(íÍ]en rágalmazását, Ezze| csak azt Íilgiuk elérni, hrlgy az IT elveszÍi
konlo l yságá t, és á tal akul p letykadé l u tán n á.

Köszön rirn Íigyel m eteke Í, renélem, érli tek mcln dandó m lén veeé t,

Mindezeket csak a,zértínam ie, mivel közvetlcnül érintettnek éreáem magam 
" 

WffiÍf stlrai által
Kösz, hogy végigolvasta,J ezt az ironrányt'

társai nevébcn is: Felhi j . . . .

ELATEBJESZTES
1998. december l.

ELOTE RJE SZT o : Gavallór Csaba

rtivtA: a tanárok szav azatarányának feltilvizsgálata a szav azás alkalmáva1

AzIT legutóbbi hatáttlzata alapján egy egész iskolát érintő szavazasrakészülünk. AzIT ez'z'e|
szeretne a döntésélrez megerősítést kaprri. (Vagy teljesen aszavazás alapján, vagy - kiegyenlített
eredmények esetén más infornrációk ala'pjárr dönt.) Mint tudjuk, az,If 

.iisszetétele 
a következő:

TANÁROK: |2 sz,avazat (4 fő, fejenként 3 szavazattal)
DIÁKOK: 17 szavazat ioszrítyónként l, rlÖr i szavaza|)
SzÜrŐr: || szavazat

A szavazas kb. 45 tanárt és mintegy 300 tliákot' valarnint kb' 15 rrás iskolai alkalmazottat
i!1t' Ha összevedük a tanári szavazatok arirnyiú az lT.ben és a ,,nópszavazás''.ko r, al<kor azt
látjuk, hogy míg az lT-ben 30%' addig a szavaz'ásktlr kevesebb, mint |3,% atanári oldal szava-
zatainak arinya. Úgy gonclolom, hogy az utóbbi arány aránytalánul kevés az elyer,tent elfoga-
dott lT-beli arányhoz képest.

Mivel egy lT-dörrtés kerül szélesebh szavazoköt e|é, az a javaslatom, htlgy a szavazás a1kal-
mával a tanárok szavaz.atait azIT erősílse meg és annai< morietet uitu..o -Ji.

Az én.javaslatom az,hogy a tanárok szavazatai kétszeres súllyal számíÍsanak. Ekkor 22,5ol,
lenne a tanári szavazatok aránya, ami méltányos aZ lT.beli arinyt figyelcmbe véve'

Kérem tehát, hogy az IT vitassa meg és mérlegelje javaslatomat.

Köszönettel:

Gavallór Csaba (IT képviselő)
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AZIT megbizása alapján azidőbeosnásra vonat-
kozo szavazás menetét, formáját próbáltuk kidol-
goziri. Aszavazás lebonyolításáról és a döntésről
sokat vitatkoiztunk' elmélkerltünk. Az alábbi
szempontok merültek fel:

l) A Íblmérések során három időpont merült Íbl
lehetséges napkeztlésként. A sziinetrendre vo.
natkoz-óan,,számtalan.' elképzelés született. (szü-
netek hossza' ebédszünetek száma. htlssza ...
mintegy 10 fele variáció)

2) 1rz' órák hosszának változtatása (ielenleg) szak-
mai kérdés' nem s7'avazás kérdése. (Ez olyan for.
nrában merült fel' hogy 50 perces belyett 45 per.
ces órák is elképzelhetők')

3) A sokfele napirend-javaslat alapján kitűnt' hogy
sokan sokfele szempont alapján döntenek, dcin-
tenének aZ egyes variációk köZ,ül. I]zen szem-
pontok is figye.lembc vehetők' veendők a végső
dön1éskor.

4) A legtöbben,Jendszerben'', cisszefi'iggésekben
gondolkcldnak, ideális |enne az egyes rendszerek
közül dönteni. Viszont kivitelezhetetlen, hogy az
összes (8-10) rrapirend,-variáció közül egy szaYa-
zás a\ap.ián válassrurrk. Ehhez több fordulós sza-
vazás lenne sztikséges, erre visz,ont korlátozott
idő és eszkrjzmennyi sé g ál l rendelkezésünkre.

5) Elképzelésünk szerint a sr'avazőIapon a |egszük.
ségesebb' viszonylag kevés, de lényeges kérdés
szrrepel. Szerettük volna elémi, hogy a szavazás
árnyaltabb képet adjon a mo1ivációkról. szem-
pontokról is.
Ezen Íblvetések alapján javasoljuk' hogy egy
forduló döntsörr a napirendr ő|. A szav azólapon
az l. mellékleten látható kérdések szerepeljenek.
Vegyük most sorra aZ egyes kérdések kiértékelé.
sének módját:
Az I. kérdésben nehéz vr:|na az egyszení több-
ség alapján dönteni' mivel hárorn váltclzat van.
Az egyszerő át|agszámítás is hamis képet adhat.
A felmérések során kiderült, hogy sokan erősen
valamelyik időpont mellett, va1y egy idóípont
ellen vannak' másoknak több időpont is megfe-
lelne. (Pl. ,.mindegy csak ne 8:30-kor", ,pinden-
képpen 8:00-koi', ,.rnindenképpen 8:00 után'', ...
stb.) Némi próbálgatás, modellezés alapján úgy
tűnt, hogy viszonylag hiteles képet ad az a|ábbi
módszer:
Aszavazőnak összesen két voks áll rendelkezé-
sére, hogy az 5 mező valamelyikébe helyezze e|
azokat' (Azért csak 5. mert a B:15 ellenzése szá-

W' r zvi TLp.JLszTLs n NIPP-LNPp-L
VaNlT(ozo szaVaztsp.oL

(John és Csaba Íútal')

munkra értelmezhetetlen, nehezen Íbldol goáa tó' 1 I gy

a szavazn igen erősen kiálllrat valamelyik eset mel-

lett' vagy ellen, cle támogathatja az egyikct' miközben

ellenez egy másikat. A kiértékelésre a javaslatunk a

következő:
A szav azás összesítése után
a) ha van egyértelmű többség valamelyik válÍozaÍ'

mellett, ákkor uz nyer (akkor egyértelmű a több.

ség' ha valamelyik vá|tozat melletl többen sza-

va7lak, mint a másik kettő mellett tisszeselt, és

ellene kevesebben szavaztak, mint a tijbbire iisszc-
sen);

b) ha nincs ilyen többség, de .'csúcsosodik'' valame-
lyik változat korü| az át|ag, akktlr az avá|Íoz'aÍ'
nyer (.'csúcsclsodás.' a|att az értjük' hogy egy előre

meg\laIározott módon kiszárnított szórás egy el(íre

me ghatiroz.o tt mennyi ségnél ki sebb) ;
c) ha nincs egyértelmű 1öbbség és nagyon széthilz-

nak a vélemények (a szórás nagyobb' lTlint a mcg.
ltaÍároz'oÍt énék), akkor a döntés az i.r hatáskörébe
kerül vissza; ar'|T ekkor a II. kérdés cre.'lményét
is figyelembe véve, valamint a III' és a IV. kérdés-
ben szereplő szempontokra kapot1 válaszok alap-
ján dönt leg|obb tudásir szerint.

A II. kérdést könnyű megs7.ava^Atni, ha kétverziő
közül kell választani. Itt az a,z elképzelésünk és java's-

latunk' hogy az IT válassza ki az ismeretei és be|átása
szerinti két legmegfelelőbb verzirit c1s azl btlcsássa
szavazásra, Avá|Íozak:k a 2. mellékletcn olvashatók.
Amennyiben nem sikerül két kinízendő szűnetrendet
kiválasztanunk' akkor a iI. kérdést is az e|őzőht)zha-
sonlóan kelI megszavaztatnunk, s a döntéskor szintén
figyelembe vennünk a III' kérdés eredményét.
A III. kérdésben szeretnénk felmérni a mcltivációk
sonendjét' Mivel nem rendszerekről szavazunk, ne-
hezen derül ki, hogy ki rnilyerr szempont szerint dönt
A nem egyértelmií eredmény esetén az I'f támlmntot
kaphat döntéséhez s egyébként is hasznos lehet az is-
kolapolgárok véleménye. Az e kérdésre adott vá'Ia-
szokból derülhet ki' hogy kit mi mcltivál.
- a 8:00.ra szavazők vagy hamar szeretnének véger,-
ni, vagy hosszabb szüneteket akarnak]
'a 8:15.re szavazók később szeretnének kezdeni,
vagy emellé rövid szüneteket szavaznak, hogy hamar

végezzenek..' Stb.
A IV kérdés arró| inÍilrmál, lrogy a különböző szaya-
zók mely időpontot tartják elfogadhatónak, mint a ta-
nítási idő végét. Az e kérdésre adott válaszclk is se-
gít(het)ik az esetleges IT döntést.
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MIKoR rrzoóo.loN A PoLIBAN A raNÍrÁs r
Az alábbi táLllazat ó mezojébe összesen kétr',oksot tehetsz'
Mindkettó verepelhet ugyanabban a mezóben is.
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8 :15
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II" MELYIK SZÜNETRENDET TÁMoGAToD ?

{) 1o perces sztinetek, ... perces ebédsziimet

B) l5 perces sziilretekn ... perces ebédszifuret

{) Minél hamarabb legyen vége a tanításnak.
B) Késóbb kezdődiön a tanitás.
C) Leryenek hosszabbak az óriík közti sziinetek
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III. A DoNTÉSED SZEMPoNTJAI '
fu aiábbi vempontok kizott bsszesen 1o Dontot kell elosztanod
iontosságuk arányában, azaz amelyik íontosabb, oda tobb pontct,
amelyik ker'ésbé, oda kevesebb (akár o) pcntot ítj i
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rv. LEGKÉsons MIKoR vÉczóo;oN A TANÍTÁS ?
Ird le, hogy mellk az a legkésőbbi idopont, amelylk számodra
elíogadható. mint a tanítás befejezésének idoponija.
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(Már amennyiben ilyen formájir
lesz a szavazás.)

Az adatok kiértékelésének rendszere mtatt
szeretnénk aiánlani a következőket. A Í'et-
dolgozáskor a legerősebben jelerrik meg a
véleményed,ha az alábbi lista figyelembe
vételével szavazo|. (Nem kötelező eszerint
szdvazni, csak érdemes !) Az l. kérdésre
hétféle értelmes módon szav azhatsz..,

o ha csak a 8:00 az elfogadható számod-
Ía' akkor érdemes mindkét voksodclal
támogatnod azt
ha a 8:00 a megÍ'elelőbb, de a 8: l5 is
elfogadható, akkor 1 vokssal támogasd
a 8:00-t ós 1-gyel sZayLZ7' a 8:30 ellen

ha a 8:15 a megfelelőbb, de a 8:00 is
elfogadható' akkor l vokssal támogasd
a 8:15-öt és l-gyel szavazz a 8:30 el-
len
ha a 8:l5 a megfelelőbb, cle a t{:30 is
elfogadható, akkor 1 vokssal támogasd
a 8:15-öt és l-gyel szavazz a 8:00 el-
len
ha csak a 8:l5 az elfogadható szánrocl-
ra, akkor érdemes mindkét voksoddal
támogatnod azt
ha a 8:30 a megfelelőbb, de a 8:15 is
elfogadható, akkor 1 vokssal támogasd
a 8:30-at és 1-gyel s7,avaz'z a 8:00 el.
len
ha csak a 8:30 az elfogadható számod.
ra, akkor érdemes mindkét voksoddal
támosatnod azt

Ha kórdésed, vagy hozzászőlásod
van a fentiekkel kapcsolatban, akkor
gyere e| a december 1-jén tartandó
IT-ülésre , vagy fordulj észrevéte.le.
iddel lT-képviselődhöz !
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(.]sak az c]síi tiz lrclyezett ereúnényével!

H()LGYEK URAK

CSAPATVERSENY

(Mivei az osrsá|-l,_főntjköknek lehetősógük van az osi4ályukat erősíteni. ezórt íjket az át|agtiásnál saiát
osáá|yuk létszámába is bcszámítiuk. )

2264
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2.s71
7T.s,,5
1009
i ( )4 5

5.13

Flajrá, pontgyűj tő k. további sportsi kereke l !

Ventlel u.. november 1-5.
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Í{aász Í:ercnt:

Wont Létgz, At|aq He|y OeztÁ|y YonE L-étsz. iJt,iá

(Az átlag kerekitett érték.)
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Témák: 1. Tagság

2' Mérkőzésekről

1.'A röplabda eclzések továbbra is nyitottak.
Elvileg bárki jtihet' ami határ1 srab, az csak a
játék' hisz a gyakorlások után a bajnokságban
tésrlvevő csapatok játszanak, és ha valaki csak
úgy beesik, az edzés végén kap játéklehetőséget.
A foglalkozásokon már nincs ktilön kicsi-nagy'
együtt kezdünk. Nyilván ez az elsősöknek nyújt
nagy fejlődést, de hát ez mát mindig így lesz,
kivé1el a negyedikes nagy csapat, akik kitaposták
az ösvényt.
Nagy leányok:Horák Ancsa, Szabó Rita, Burda
Lilla, Kovács Esái' Nád Andi, Molnár Mela,
Szedlák Anita
Igazoltjaink:Dínó (elenleg sérült' jobbulást| )'
iv1aris' Kuglóf
Kuglófon (Szmarl0) kívül negyetlikcsek, Anita'
Arrdi harmadikos. A második nagyok: Antal
Móni, Szilágyi Kajcsa tsdit, Preiszner Nóra,
sajnos miután nem indítottunk B csapatot" ők
tartalékok, szinte játéklehetiíség nólkül, ami
bizony az edzés\átogatottságot is befulyáscllja.
Kár, mert jövőre ók az első csapat reménybeli
tagjai.
A IV. korcsoportos első, másodikos lányok:
tsalatoni Barbi, Deli Kriszti. Vér Dia (kosár
edzrsekre jár, de mérkőzéseken besegít) és az
utánpótlás.
Rrdélyi Krisáa: röpis mú|tjának megfelelően jót
nyit, mezőnyben egyre jobb, tud irányítani' rnár
csak a leütéshez kell felugrania, valamint apróbb
hibákat javítania
Tóth Ági:nu|Iárő| az egyre gyorsabban eljutott,
,,éÍzi,, a labdr{t nyit'i{snál, ütésnél, szóval jó' csak
a helyezkedés és a nyitásfogadás nem megy túl
jó l .
IsWáb Anc1i: nagy szorgalmával, keményen fa-
ragtra|ekezdő hibáil' nyitása jó' leütése még
fellábas, de erős, mezőnyben még bizonytalan,
de harcos,
()sécs ,,'L,etti'' komoly ütőerővel rendelkezik, már
csak irányítania kell, még csak pár hete jár' de
már mutatkozik tehetsége'
.l.okaji,,Maresy''szintén nem rég kezdle, de ő is
,,erős.' így gyorsabban halad,még lassú' de.ia-
vulni Íbg.
Rádi Zsuzsa, Juhász Kinga: járnak edzésre.
ügyesek, a jövő bizlratő, sajnos mérkőzésre
szombatonként) nem émek rá
Győri Esáer,,szeptember végén'', egy szombati
meccs utiín kapott újra kedvet (remélem) és ígért
sok szépet (edzéslátogatást)

Varga agi, okrc;s Eszti' Lucza Vera, Gyöngyösi Do-

,o,iá, tú kísérletet a röpizés megismerésérc' de még

nem jöttek rá, hogy ninci szebb, jobb Sport a röpinéll

Nincs gond! Van még 3 és fel év!l

Fiúk: Régiek: - Bedő Ciergő, Drábóczi Ba|ázs. Sza-

bó Marci, Kerekes Laci (edzésre is járnak) melletl'a

tegutóbbi mérkőzésen besegíteÍek Diczendy Adi'

Gyenes Andris, Kelár RaÍi, Huszár Anris. Alkalman-

ként Denhei Attila (tavalyi csapat tagia) is vállalat

feladatot.
t-tjak: szitegyi 7,so|t. Temesi Márton' Macsuka Ta-

más
Bennük minden megvan' ami kell: szorgalom' ütőerő.

emelkedés' Gyorsan Íbjlődnek' ahogy a fiúk szoktak,
persze az előctöket behozni nem kis feladat.

2.' A mérkőzésekről'..,

- 1998. X. 30. Fiúk - Barátságos - Kempelen Farka's
Gimnázium
A XXII. kerületbe mentünk, mert későbbi ellenÍblünk
megkért, mielőtt a hivata|os bajnokságban találkoz-
nánl, játsszunk egyet' hisz ők kezdők e téren, és Íő-
próbát tar1anának. Legyen. Gergő, I]a|ázs. Attila,
Marci' Zso|t, Marci II. és Tamás az egy-két évvel
idősebbekkel szemben 2:2.né| hagyta abba a kiizdel-
mel mert a termet át kellett adni. Biáató kezdet.

- 1998. X. 3l .  14:30 
. 'k is. '  

lányok a Szent Imre el len
Kikaptunk' de ez nem ciki, hisz mfu Z. éve riipiző
csapat ellen a szinte teljesen kezdő 3 elsős lcány
(Kriszu, Ági, Andrea) és a másodikos Barbi' Deli
Kriszti. Vér Dia erősítéssel még nem alkotturrk iga-
zán ilőképes csapatot. A bajnokság tavaszi forduló-
jánál már valószínű, hogy ludunk mérkőzést nyernl'
de addig a |apasúa|aÍszerzés Íblyik. funúgy ezen a
találkozón a három játszmában 3ó pontot értünk el.
ami komo|y erednrény.

.l99B. XI. 05' nyílt - nagy lánycrk a Szent Lász,|ó
(iirnnázium ellen
|)ínó. Mela nélkül aa hiftem, a cél csak a tisztes
helytállás lesz, de milyen a SorS, az ellenÍél még tar-
talékosabb volt' és igy 56 pontunkra 2ó-ot bírtak
összehoz'ni. Egy játsz'mát elbóbiskoltunk (ez még a
későbbiekben lehet kellemetlen), de a 7, játszmát }-ra
nyertük' ez pedig szinte ritkaság. Maris, Eszter' Rita'
Andi' Kuglóf, Anita felállású csapat Barbival a csere-
padon magabiaos győzelmet hozolt össze rögtön a
bajnokság elején, csak így tovább! !

.1998' xI. 14. 10 óra - 
.'kis'' 

lányok a Nagy Lász|ő
Gimnázium ellen
Nagyon erős' kíméletlen csapattal találko7Íunk, 0:3,
iisszesen 11 pontot értünk el. Anri rnentségünkre
szólt' a másodikos lányok tulélő túrán fagyoskodtak,
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igy a DeHát.os iskolacsapat, Kriszta, Andi' Ági
mellett első meccsen -Jett részt Maresz és l-,otti
is. és hogy egyáltalán ki tutlttrnk ál|rri. azt mel-
lettük még Győri Eszternek (}lunkásoszÍály)
köször'Jretttik. 6 lányból 3 élete első nrérkőzésén
ktizdött, így a l1 pont igen jó ered.nrény.

-1998. XI. 14. l1:30 - nagy- lányok a Rákóczi
Fcrt.nc Gimnázium ellen
Ancsa. Rita' I,il la. EszJi' .A.nita' Andi. Mela.féle
fulállással g-vőz{ük ie a Rákóczit' '\nita bokasé-
rü|éssel baj|ódcltt. a többieknek jól ment. Esai
nyitása már a meccs elején megadta az alaphan-
got, és bár egy játszmára ,'l €iálltak.., nern bírtak
velünk. Rita nagyon jól adott Í-el Gaspara taná-
csait követve' egyre jobban csuklózik, Ancsa
továbbra is bonrbaszJikusan Íit, l'iila a megszo-
kott fomlájaként univerzális (aiig ragaclmár bel)'
Arrita sérülése cllenére ktizclött. Andi még rnin-
dig sokcrldalú' Mela sáncolt(!l!) és köz(inrbösí-
tette. lelkileg megtörte az elienÍél egyik leg|obb
ütőjét' Szóval a ,'Zárt,. (|eigazolt játékosok nél.
küli) bajnoksag első {brdu|óját győzelemmel
zát1uk 4 B- 34 prlntaránnyal.

-1998. xI. l4. 13:30 - Íiúk a Kempe|en F.arkas
Ciimrrázium ellen

Kü|önfele okok (túlkorosság, tanulás. lakóhely, más
szakkör) miatt a tevalyi csapat szétugrott, és így a
budatrlesti bajnokság V. korcsoportjába neveÍünk,
te}rát a 1?-l8.19 évesek kijzé' Redíj Ciergő, Drábóczi
Balázs' Szabó Marci a túlélő túra után jtittek. D. At.
tila netn ér1 rá. fuíiután a túlélőkre nem nrertem szá-
mítani. beszereztetn riipis szimpatir'ánsokat, RaÍi
(közben úgy ctöntött' megprtibálkozik az edzéssei is)
személyében. illetve a tavaiyi gárilából Diczentl3l
Adit. Gyenes Anrlrist, Lluszár Andrást. Alrogy kell, a
m€ccsre mindenki eljiitt, lO.en tolongtak a Í-rúk. A
papírforma szerint nekiink kellett voina győz'nünk"
mégsem így tiirtént, ós nem'I.emesi Ma'rci és Szilág-vi
Zsolt (e|sősök) miatt. Nem vtllt csapatcgység. Mcg, a
lavalyi hagyományt Íblytatva, arnikor jól nrent' lazára,
v e t t ü k .  1 l : l 5  o da .  l 5 : 8  i d e . 4 : 1 . 5  oda l ! | ! '  1 5 : 3 I ! ]  i d c
és a döntő jíttszmában |ó:14 tl<la, teirát 3:2-re nycrt aZ
ellenfel. Szerencsére a ÍiÍrbajnokság két ltlr<tu|ris.
tal álktlztrnk még l Nagy Íb gadkclzások tijfi éntek.

Ennyit edctig. Nagyon sok mérkőzés áll előltrink és
alrclgy a Ítjdrukker, (]soncsi nlondaná: F{airelr lánv<lk-
Í iúk.a já téka lényeg l
(()sendben az edző-segédedző, Haász-Gáspá'r nreg-
jegyzl Azét1győzni senr kutya. )

Sziasztclk, olvas(lk' élien a rciplabda!: Ilairc

K SAÍ{[e
. , , ,

\BDA i|AZ| Bí\J |\l oKsAc Eí(aD}AE t\YE I
,

KosfukiráIy/nő.'Kántor Zo|tán, illetve Vér Dia 53, illetve 70 porrttal
Legjobb játékos, Vér Dia és Kántor 

,Zl>|tán

Megjeg5lzós: Végre a játék és nenr a játékvezetés került előtórbe. Sportszerű, jó iramú
mérkőzéseket láthatott a nem tul nagyszámú közönséÍI.

i-lI.".evíoly4m
I. INTEAM (Szmarl0)
II. McDöglesz (Leg-o)
III. Reál Margít (Polisz)

Legiobb dobó.. Vér Dia 53 ponttal
Legiobb dobó: Kántor Zo|tán 70 ponttal
Legjobb dobó.,Szabó Krisztina 25 ponttal

Legjobb dobó', Takács Márton 4Í{ porrttal
Legiobb dobó', Kelár RaÍ'ael 49 ponttal
Le,giobb dobó.' Mlynarik Ede 26 ponttal
Leaiobb dobó'. Rostás Gergely l4 ponttal

iil-nr-v. évf. és'Ianarak
I. ZSíGt'BÁj-
IL Men in Black (IlaMis)
III. Törtető Tanerők (Tanárok)
IV, Gix-R (Gazd. Inf.)

Kosárkirály. Kelár Rafael 49 ponttal
Legjobb játékos,,Kelár Rafael' illetve Takács Márton

A mérkőzéseket vezette (többek között)' az eredményeket lejegyezte:
Politechnikum; I1.I8.

Szab[-ac
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Lányok: I. ReálMargit (Polisz)
II. TöVéCsóZeKaCsiAn (Szmarl 0)
III. FIU-Ba (LegO)

gólkirálynő: Preiszner Nóra (Polisz) 4 góllal
tegioub jetékos: Preiszner Nóra (Po|.isz) 12 pont (14 pontból)

Fiúk: I. Hercules Team (Polisz)
II. Szrnarl 0 ('Szmarl 0)
III. Speed (htta lazz)

gólkirály: Csajághy Gergő (Polisz) 6 góllal
iegiobb játékos: T]rőss Zsolt (Jrrta lazz) L7 pont (21 pontból)

Férfiak: I. Csak szerélYen! (}Iamis)
II. Zsé (elsőA)
III' Tanarak (Tanerők)

gólkirály: Lukács LIbi Laci (Hamis) 10 góllal
legiobb játékos: Fehér (iyuri (ElsőA) l8 pont (2l pontból)

ATtE'
a

t|KA ilÁZ|BAJNloKsÁo

Az eddigi |egnagyobb számú részvétel (19 1ő), a legprofibb renttezés és elsősorban remek versenyek és

néhány nuey",",ií ered.mény jellemeáe az idei házibajnokságot. Lz- alábbi Íáb|ázaÍban valamennyi eretl-

mény megtalálható (vaslagcln szedve lálhat(lak azoka versenyzők. akik egy, vagy több számot megnyer-
tek).
Elsősorban valamennyi résztvevő nagyszení teljesítményét szeretném kiemelni, mindannyian remekül,
tudásuk legiavát nyújtva harcoltak a centiméterek, a tizedmásodpercek. vagyis tulajdonképpen önmaguk
el len.
llgyanakkor mi ndenképpen fontos me gemlí teni néhány kiemelkedő produkciót.

Rarna Norbert (elsőÁ), Kálvin Ba|ázs (elstíÁ). Szabó Máfion (Szmar10) és |v{olnár I-ajos (Tanerők) 2-2
versenyszámban diadalmaskodtak.
t|lj iskolacsúcsot éftek el:

* Barna Norbert (els(íÁ)" 12 perces síkfutás: 3322m
* Kálvin Ba|ázs (elsőA)' 60 m síkfutás:7.7 mp
* Meichl Márton (MáS)' 3000 m síkfutás: 10p 50 mp

Bizom abban' hogy a Polimpia atlétikai küzdelmei, illetve a jövő háziversenyei még czt a bajnokságtlt is
felülmúlják, és az atlétika a sportok valódi királynőjévé nemesül iskolánk ódon Íirlai közötl is. Ahogy ez
van szerte a nagywilágban.

Dobni' futni. ugrani' de j(lrióóóó!!!l

[ABDAituoÁs HÁZ|VtRse

Molnár ['ajos
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IvERSETT{YSZAMOK Le ányoi'''H(ilgyek Fiúk/Urak

Luliács Mariarrn (clsőA) 9,3 mp
97198

Ká'''i' B"'á^ (elsoÁ) 1,7 ntp
98i9960 n sÍk'fiúiís

400 m sÍkfutiís t-*a"' Mariann (elsőA) é,s
Tőkei Tímea (Szmarl0) lp 16 mp

9't t98

Batna Dénes (McMaster) 59,7 mp
9'7198

2000 m síMutás
(nőí)

.I.amás ()rsolya (I{ami's) 8p 51 ntp
96191

Meichl Márt.on (MáS) l0 p 50 mp
98199

hési: Bama Norbert (első A) 10 p 5{lru1

3000 n stkfukís
(Íérf,t)

Cooper - teszt
(l2 perces futás)

Gérnesi Mónika (I}-Ornánia) 2545 m
96191

Bama Norbert (elsőA) 3322 n
98/99

Kislabdaha.jítás Tihanyi Mónika (IFOmánia) 50 m 85 cm
969i

i'Iárstai Kr.isztián (iGfuc) 7l nt
95t96

Gere|yhajÍtás Drozdik Zsuzsa (FTI) 21 m 34 cm
93/94

Szabó László (Tanerő) 39 m 36 cm
97 /98

r)jszkoszvetés
il ke/1.5 ke)

Hoffnrann Dóra (elsőA) l8 m ó4 cm
e'7/98

Molnár Lajos (Tanerő) 40 nr 20 cm
9619'7

Su|ylökés
O k.er'4; ks)

Lázár Zső{ta (Ilami's) l0 m 26 cnr
9619'l

Molnár Lajos (Tanerő) 15 nr 46 cm
9'/ t98

Magasup7ás L'ázár ZsoÍta (elsőA) l35 cm
9s/96

Sándor lstván (KáBé) l78 cm
96191

Távo1ugrás Antal Mónika (Szmarl0) 392 cm
97198

Molnár Dániel (SzaDi) 5Ó7 crn
96191

1 próba / futó - ugró
(60 m,400 n,
üvol, maqas)

Tamás ()rsolya (Harru's) 329 pottt
98t99

Szabó Atti la (Psych()) 595,5 ponl
98t99

í próba / futó - dobó
(60 n, kislabda, gerely,
diszJrosz. Cooper - teszt)

Várhelyi Rita (elsőA) 4ó0,6ó pont
9'7 t98

Bálind Dénes (iGRic) 739,ó5 pont
96191

6 próba (60 m, kíl,ol,
ma4as, kislaMa, súly 7.|

kg/ 4,,1k9), 2000 m/
3000 n)

L,Ázár Zs(ltia (Hani,s) 752 pont
96t97

Bálincl Dénes (iGRic) l03 ! pont
96191

Poli, 1998. november 10.
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fórÍiak
l. Vargha Dávid (MáS)
II' Kis Máté (Uniform)

Kelár Rafael (}{aMi'S)
III. Gavallér Csaba (tanerő)

55 kg
54 kg
54 kg
52kg

férfiak 35 kg
700 kg I. Flaász Ferenc (taneríi) 95 db - 3325 kg

II. Domokos Balázs (Más) 4,7 db - 1ó45 kg
400 kg tII. l.akács Márton (clsőÁ) 40 tlb - 1400 kg
ló0 kg

férÍiak
I. Varga Zo|tán (I\4áS) 6tl cm

II. Domokos Balázs (MáS) ó1 cnt
[II. Vrancsik Tibor (extRéM) 58 cm

Kelár Rafael (FIaMiS) 58 cm
Hámori (iergely (MáS) 58 cm

Íérfiak
I. Molnár Lajos (tanerő) 90 kg
Il .  F lámori ( iergely (MáS) 85 kg

Haász F.erenc (tanerő) 85 kg
III' Domokos Balázs (MáS) 80 kg

Súlypont emelkedés
I' Í{aMiS 350 cm 9 Íő
Il. Más 258 cm 5 Íő
III. első Á 240 cm5 fő
4. GIx-R 190 cm4 ft i
5. Tanarak |49 cm4fő
6. Szmarl0 I47 cm3 fő
7. extRéM l40 cm 3 Íö
8. DeHát 139 crn 3 ftj
9. Munkáso. 122 cm3 tő
10. L]niform |02 cm21ő
1 1. Polisz óó crrr 2 Íő
12' Les-o' ó.5 cm 2 fő

fekvenyomás
I. Más 165 kg l 2 tő
II' I-taMiS 155 kg l 2 fő
III. Tanarak 9okg l 1fő
4. első Á 10 kg l 1 f('

Polisz 70 ke I | ft

szoÍítóerő
I .  HaMiS 4 l1 kg i  11 Ífí
II. Tanarak 311 kg l 8 fő
III. Polisz 234 kg l 9 Í'ő
4. i]niÍbrm 208kg l 5 fő
5. Leg-o. 199 kg l 7 fő
6. MáS L45 kg l 3 fő
7 , (iIx-R |44 kg l 4 fő
8. Kancli l08 kg / 4 Íő
9, DeHát 73 kg l 2 fti
10. PsychO 63 kg l 2 Íő
l l. Szmarl0 60 kg i 3 fií
12 .  ex tRéM 22kg l I  f ő

A }|A}A|'S os{rÁtYÜoveurt
sPoÍtt NIAPJ A| NIAK I ReD}^t NIYE

Egyéni szorítóerő
nők

I' Szilágyi Kajcsa Edit (Polisz)
Deli Krisáina (Leg-o)

II. Murányi Natasa (tanerő)

III. Tamás orsi (HaMi,S)

Ijekvenyomás
nők 20 kg

I Balagoni Barbara (Polisz) 35 db -

I I .  Varga I . i l l a  (e l sőÁ)2()  db -  400 kg
Preiszner Nóra (Polisz) 20 db -

III. Kardos Eszter (Szrnarl0) 8 db -

Súlypont cmclkcdés
nők

I. .Iőkei Tímea (Szmarl0) 49 cn

II. Kardos Bszter (Szmarl0) 45 cm
III. Bodori Katalin (HaMiS) 37 cm

Fekvenyomás abszolút
nők

I. Balatoni Barbara (Polisz) 30 kg

31  kg
3 l  kg
30 kg
21kg

fekvenyomás
I. HaMiS 4650kg l 3 fő
n Polisz 2395 kg l 3 fő
III. DeI'{át 1925 kg l 2 fő
4. extRéM 1835 kg / 3 ftí
5' MáS 1645 kg l | Íő
6.  ( i Ix-R l155 kg/ 1 Íő
]. Munkáso' 700 kg i l Ítí
8. SznrarlO 1ó0 ks / 1 Íií

Az előző éveklrez képest ko- gratulálni az eredményeikhez! To.
moly visszaesés mutatkozott a vábbi sportsikeÍeket kíván a HaMiS
résztvevők szálmát nézve, de a sportfelelőse:
szünetek időtartamának csok- HaFe
kenésével ez érthető. Itt sze- (Köszönet a segítő HaMiS-oknak,
retnénk megköszönni a részt- Erzsinek, Sanyinak, Dinónak,
vevők közreműködését és Zsoltnak. Adinak. Andrásnak)



K|.ITakodó
Az angyalszárnyak

A lúd tollainak kitépósével é|ce|ődtek Husz Já-
nos bírái. Szárnyak ebben az írásban is szerepet
játszanak majd. csak ezek angya|szárnyak |esz.
nek. Angya|ok, szentek szóltak ugyanis Johan-
nához, a francia parasá!ányhoz. Ezek a |átomá.
sok tették őt veszé|yessé az egyház szemében
oiyan nagyon, hogy 1431-ben végüi mágiyán
e|égették.
.ló, azt még értem, hogy fi|ozófus bö|cse|őt' tu-
dós papot ki ke|| végezni, mert gunyoros e|mé-
jük, e|tökélt írásértelmezésük ke||emet|en |ehet,
de mi Íenyegető van bárki számára egy írástu.
datian, tízegynéhány éves paraszt|ány |e|kében
Domrémy.ből' a Meuse ío|yi me||ett? Mit tudott
ő, amit tudni kellett' de rajta kívul senki más nem
tudott?
Egyszerre kettő cio|got is. S egyik veszé|yesebb
a másikná|, és mégis szorosan összetartoznak.
A százéves háborÚ (1337-1453) idején a kia|a-
kulóban |évő nernzetek önállósu|ási törekvéseik
során nemcsak egymássa| kerÜlnek sÚlyos konf-
l iktusba, mint p|. az ango|ok a franciákka|, ha-
nem fÜggetIenségi harcuk viszá|yba sodorták
őket az egy|.lázza| is, mert ez szerkezetét és
céljait i||etően nemzetközi |évén, minden nép
fe|ett magának követelte a hatalmat, az ura|ko-
dÚk kinevezésének és trinfosáásának jagá|, az
invesztitura jogot is beleértve. Az egyház meg.
reformá|ása e|képzeIhetet|en vo|t a nemzeti
mozga|mak erősödóse, a nemzeti mozgalmak
fej|ődése pedig az egyház hata|mának megnyir-
bá|ása né|kÜ|.

Johanna, a tanu|atian parasá|ány e|tökélten
hitte, hogy minden emberi lény egyenes, köz-
vet|en. elvá|asáhatat|an egységet alkot a erkö|.
csi tekintély legÍőbb forrásával. Ha ez a forrás
|sten, akkor a hanEok, me|yeket ő ha||ott, egye-
nesen hozzá szó|tak. Hite szerint az ég akaratát
közvetítők né|kü| ismerhette meg. Az lstenne|
va|ó i|yen érintkezésben a k|érus fci|ös|egessé,
sőt egyenesen to|akodóvá vá|t. Ha a |egfőbb
erkölcsi tekintély forrása a kirá|y, akkor ezek
szerint a nép közvetlenü| hozzá Íordu|hat, az
aiattva|ók egyenesen az ő Íennhatósága a|á
taúoznak, e hűbéri hierarchia fokozataira nincs is
szükség. És ha az erkö|csi tekinté|y |egfőbb for-
rását az egyéni le|kiismerette| azonosítjuk, akkor
minden ember maga képes dönteni saját do|gai
felő|, és ennek megfelelően cselekedni is rner. A
tetejében ezek a döntések összhangban ál|nak
Isten akaratáva|.
Na ja, az i|yet tény|eg égetni ke|l! Vo|t-e vajon
még egyá|ta|án valami hagyományos tekinté|y e
korban, amit ez a Johanna nem kérdője|ezett

vo|na meg? Jaj' majd e|fe|edem! Hát hisz' |eány vo|t,
fehérnép, vászoncse|éd, nőszemély' asszonyá|lat.
Egy férfi még csak, csak..'' de ő?

Nézzük a történetétl
De még e|őtte, mi is az az inkvizíció, aki a birája vo|t?
Egyhá2i bíróság hivatalosan. De |áttuk, |étezett már
korábban is, s tartok tő|e' |étezni fog a jövőben is
könnyen az inkvizítor, aki a ember iránti gyű|o|etét
olykor e|vi igazo|ássa|, olykor minden á|ca né|kÜ| ía-
natikusan, vagy csak egyszeríien gazemberként en-
ged i sza bado n go noszu I talá|é ko ny f antáziájáv a|,
A középkori inkvizítor - többrryire a dominikánus Vagy
a ferences rend tagja - fekete ruhát vise|t, fekete
csuk|yával a fején. Nyakában áltaiában kereszt lógott,
s kicsit sem zavarta |áthatóan' hogy azon egy régebbi
inkvizíció isteni áldozatának mása |áthati. s hogy ez
em|ékeztető |ehetne éppen azza| a tevékenységgei
va|ó szembeszegÜlésre, amelyet hivatásáu| vá|asz-
tott. Az inkvizíció cé|ja, hogy az emberi éiet |egfen.
sőbb szférájába hato|jon be, ahol a tények és értékek
az e|határozásban egyesÜ|nek, ahol az eszme és a
tett kapcso|ódik össze. Az akaratot akarja megsem-
misíteni' az ag\! rnegbénítása a célja' a test gyötrel.
me' megsemmisítése csak eszkciz ebben'
Hogy mtiködik,7 Megje|enik példáu| egy napon egy
középkorí városban, senki sem tudja' mikor, senki
sem tudja, honnan az inkvizítor' A város lakóit felszó-
lÍtják, hogy ielentsenek be mindenkit, aki eretnekség-
ge| gyanúsitható' mert ha e|mu|asztják, ők fognak
eretneknek minősil|ni' K.itör a pánik, majd e|jön az
e||enségeskedés, a régi sére|mek megbosszr-r|ásának
őré4a. Az eretnek vagyonát e|kobozták és 1l4-ét a
felje|entők jutaImazására fordították. Az e|járást ve-
zető inkvizítor egyharmadot kapott' a többi az egyhá-
zé |ett. A gazdagok eset|eg megvásáro|hatták a papai
kegyeImet, úgyhogy a perek céltáb|ái elsősorban
gazdag po|gárok és a petit nob|esse (kisnemesség)
voltak.
Az inkvizíciós e|járás abbó| á||t, hogy ,,a gyanÚbó|
bűntettet koho|janak''' Ez erkö|csi képte|enség, de a
középkori joggyakor|atbó| következett, az áftat|ansá-
got és nem a bűnt kel|ett bizonyítani. A huszonkettes
csapdája az' hogy az inkvizíciő azt a képességet
akarta megbénítani, ame|y az eretnekséEet e|követ.
hette, s ha a bűnösség gyanúja a bizonyítékkal
egyen|ő, akkor a biztonságnak csak egyetlen nlidja
van, ha tartózkodunk minden o|yan cselekedettő|.
ame|y felke|ti az inkvizició érdek|ődését' de mivei az
a vi|ág minden terü|etére úgyis kiterjedt, a gondo|ko-
dást megszüntetni embernek nem lehet, nincs más
mego|dás, mint Íelje|entővé ke|l vá|ni. Egy o|ivier
Arnaud nevű 10 éves kisfiú terhelő val|omást tett
apja, anyja és 65 más személy el|en. tr/indannyiukat
kivégezték'
Két Út van:
a.l vagy besúgó |eszel, vagy veszé|ybe kerülsz;
b'/ vagy vádat eme|nek el|ened, s akkor vagy megta-
gadod magad, vagy őrzöd becsü|eted és vál|a|od a
kínt' a ha|á|t.
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,,Nekem ez va|óban csodának tűnt,'' Sőt, álta|ában a
környezetében elérte, hogy az asszony utáni sóvár.
gás nemesebb érze|mekre cseré|ődjön fe|. Kü|detés-
tudata és szüzessége tette őt a emberek szemében
hason|atoss á a Szűzany ához'
AmÚgy egyszerű parasá|eány vo|t, őszinte és szor-
ga|mas mindenben, a házi munkában és temp|omba
járásban is. E|even |e|kiismerete gyerekkorátó| kezd-
ve Szent Mihály' Szent Kata|in' Szent Margit hangján
szólt hozzá. S bár nem tudta e|mondani, hogy mi|yen
is vo|t a három szent, hogy mit mondtak neki, azt
mindig vi|ágosan tudta. Konkrét cselekvést írtak min-
dig e|ő neki, s a sikert is je|eáék. Megparancso|ták,
mentse fe| orléans városát az ostrom alól, koronáz.
tassa meg a dauphint (a trónörököst) Reimsben.

. ,,Szent Kata|in és Szent Margit aá mondta nekem,
-). emeljem fe| zász|ómat és hordozzam merészen.''
(u\. Perének harmadik tárgya|ási napján is azt mondja,. 

Ü) hogy hangokat ha||ott, s a disznó Cauchonhoz. 
(nevének kiejtése egybeesik a írancia disznót je|entő szó hatrgzásá.
val), Beauvois pÜspökéhez, az inkvizíció Íejéhez for-
du|: ,,Vigyázz, te, ki a bírámnak nevezed magad! Vi.
gyázz, mit cse|ekszel. mert va|ó igaz' hogy az én
kü|detésemet lsten bízta rám, te pedig nagy veszély-
be kerÜ|hetsz|,, Hát, így lehet megnyerni a bÍrák ro.
konszenvét!
Johanna ,13 évesen ébred kijldetésére' 1425-öt írnak,
köze| egy évszázada fo|yik a háború. Csaknem egész
Franciaország a burgundiaiakka| szövetséges ango-
|ok kezén. A parasáok vetettek ugyan, de nem tud-
ták, arathatnak-e, nem ke|l-e menekülni a katonák
e|ől. Egy nemzet megszervezéséhez ekkor kirá|y ke||.
Johanna eá érti meg. S eZ nem lehet más, mint Kár-
o|y' a tunya, aki ekkor é|ete mé|ypontján van. A nóta
is eá éneke|te ró|a:

''Pajtás, mi marad meg
E derék dauphinnek?
or|eáns, Beaugency,
Notre Dame de Chéry...' '

Johanna belő|e csiná| kirá|yt, aki megé|i az ango|ok
kiűzését, s többé nem Káro|y, a tunya a gúnyneve,
hanem kettő másik: ,,Char|es, |e victorieux''
(Győzedelmes Káro|y), va|amint ,,Káro|y, akit hiven
szolgálnak'''
A dauphin gyermeki kíváncsisággaI figye|te Johannát'
Ki ne érdek|ődne, ha a biztos sikert ígérik neki |egfö|.
sőbb megerősitéssel? Kü|önösen azután van így'
hogy egy tréfa során a trón<jrökcjst soha korábban
nem |átó lány rá sem hederítve a trónon kirá|yként
feszítő udvaroncra, tévedhetetlen biáonságga| Íe|is-
merte az á|ruhás Káro|yt, akivégü| 10.000 katonát ad
me|lé, hogy Jeanne or|eanst az ostrom a|ó| felsza-
badítsa. A hadműveletek előtt Johanna |eve|et kü|dött
az ango|oknak (ez később bizonyÍték vo|t a tárgyaiá.
son)' me|yben fe|szó|ította őket, hogy hagyják e|
Franciaországot: .,én |sten kegye|méből jöttem ide,
hogy kíverjem Önöket egész Franciaországból.
Micsoda gőg! S ez a hét halá|os bűn egyike!
Mikor 1431. március 1-jén fe|o|vasták a |eve|et a tár-
gya|áson, s a bíróság megkérdezte a vádlottat, fe|is-
meri-e a levelet, Johanna hidegen megjegyezte:
,,Senki más nem diktá|ta eá a |evelet, én magam
diktá|tam' ' '
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,,Egy eretnek pap makacsnak bizonyult, s a
megtérítésén fáradozó hittudósok is emberükre
akadtak benne a vitákon. Végü|, abbó| a ta-
pasáa|atbó| kiindulva, hogy a kínzás e|ősegíti a
meggyőzést, e|rendelték' hogy a fog|yot kötöz.
zék szorosan egy oszlophoz. A kötelek be|emé-
lyedtek a fe|puffadó testbe, és o|yan kÍnokat
okoztak, hogy a fogo|y könyörögve kérte, hogy
égessék meg. Hidegen e|utasították, s még egy
napon át kÍnoáák; a fizikai fájda|om és a kime-
rÜltség most már megtörte akaratát' A|ázatosan
visszavont mindent, e|vonu|t egy pá|os ko|ostor.
ba és pé|dás életet é|t'''
Remek! Az inkvizÍció csak a |egjobbakat pusz-
títja e|. Az erőtlen, közepes tehetség megmene-
kü|. Az á|dozatok e|égetésének portugál neve' az
autodafé a ,,hit aktusa'' jelentést kapta' A
,,kikérdezés'' volt az e|járás neve, ,,kikérdezésnek
a|ávetni'' a megkínzást je|entette.
/Erről 1ut eszembe, hogy az első 3 helyes választ adó
versenyző, aki nagyságrendi|eg rneg tudja becsÚlni,
hogy hány eretneket, boszorkányt égetett meg, kín.
Zott halálra a egyház a kc)zépkor évei alatt, csokolá-
dét kap jutalmul tőleml (szK')/
Az inkvizítor gyakran azt gondo|ja, hogy az ör-
dögtő| akarja megvédeni á|dozatát, hogy az ő
érdekében teszi mindeá. Gyakran a mág|yáig
kísérik a vádlottat, és ott is az egyház megvá|ti
szolgálatait ígérik neki.

Jeanne d,Arc - a Szijz. Szüzessége az idő tájt
szociá|is ritkaság. (A falusi |ányok ugyanis korán
elajándékoáák aü, amit bájosan |a rose-nak
neveznek, igaz, többnyire úgy, hogy férjhez
mentek.)
De több is anná|. Noha szép és kívánatos te-
remtés vo|t, nem ébresáett vágyat még azokban
a marcona katonákban sem, akik fegyvertársai
voltak. Egyikük a perben meg is jegyeáe:



?8 _ wffirref
or|eans fe|szabadítása után Johanna még szét-
verte a visszavonuló ango|ok csapatait is, majd
1429. jÚlius 17-én, vasárnap Reimsben megko-
ronáztatta Káro|yt. És csak februárban talá|koz-
tak e|őször. Johanna e|nézte az ujjongi tömeget:
'Ív1i|yerr derék, jó nép ez! Ha meg ke|| ha|nom,
bo|dog iennék, ha itt temetnének e|.'' ,,Johanna -

szó|t az érsek ., mit gondolsz, ho| fogsz megha|-
ni?'' ..Erről semmit sem tudok - bárho|' ahol |s-
tennek tetszik' De szeretném' ha úgy tetszenék
neki, |rogy juhokat legeltessek nővéreimme| és
íivéreimme|' Mi|yen boldogok lennének, ha vi-
szont|átnának engem ''

Hát, nem lett semmi |ege|tetés! Az ango|ok még
Franciaországban, a burgundiaiak még mindig
egyÜttműködnek velük. Johanna meddő táma-
dást vezet Párizs ellen, őt a burgundiaiak
Conysiégne-ben ostrom a|á fogják és foglyul
ejtik, Az ango|ok 10.000 frankot fizetnek érte
(kirá|yl vá|tságdíj), de még ez is kevés érte' Az
ango|ok megszakítottáR az angoi gyapjú és a
burgundi posáó cseréjét, ezzel is nyomást gya-
kot"o|tak szövetségeseikre.
Johannát 1430' május 23-án Íogták e|' Néhány
hétte| később 70 láb magasságbil |eugrott to-
ronyzárkájábó|' de nem esett komo|y baja. Ettő|
kezdve Vasra Verye őriáék. Amikor panaszt
eme|t emiatt, Cauchon Így fe|e|t: ,,Ez azért van,
mert más börtőnökbő| megpróbá|tá| megszökni'' '
',Nos' va|ó igaz, hogy szökni pribá|tam, és most
is szívesen megtenném' Minden fogolynak joga
van a szökéshez.' . fe|e|te Johanna.
Cauchon, Beauvois püspöke mindig az angolok
bábja volt. Városa e| is kergette emiatt. Ang|iá-
ban élt egy ideig' bo|dogan vá|la|ta az inkvizítor

szerepét Johanna perében, me|yet Rouenban ren.
deáek meg' Jogi|ag ez okozott némi prob|émát, a
roueni egyetem .iogi fakr.rltásának megadta a kívánt
igazo|ást ehhez. 1431' Íebruár 21-én, pénteken ráné-
zett a 19 éves lányra, és aZ mondta: ,,Ami minket'
püspököket i||et, híven pásztori tisztségünk köteles-
ségéhez és igyekezve rninden eszközzel erősíteni a
keresáény hitet, úgy gondoltuk' hogy alaposan meg
ke|| ismernünk a tényeket, nrajd megfe|e|ő érettségge|
ke|| e|járnunk, ahogy azt a jog és ész nekunk taná-
csolnifogja."
Az |stennek ehhez nem vo|t köze' Johanna csodá|a-
tr:s ügyességge| védekezett, e|keru|te a ke|epcéket'
egyet|en pi|lanatra sem engedte ki kezéből az erkö|-
csi kezdeményezést. Nem fele|t meg a vizsgálat ié-
nyegét nem érintő kérdésekre, nem engedte, hogy
tisáessége gyökereit kutassák. ',Tovább!'' - kiá|tott fe|
i|yenkor' Mikor megkérdeáék, hogy a kegye|em á|la.
potában hívőnek tartja-e magát' így fele|t: ,,Ha nem
vagyok benne, lsten he|yezzen be|é, ha benne va-
gyok, |sten tartson meg benne.'' Egy másik inkvizítor,
aki vo|t olyan szerencsés' hogy a neve nem maradt
Íenn, |átomásainak szexuális tarta|mát fiftatta:,,t\4i|yen
voit Szent Mihály, amikor megje|ent e|őtted?'' .,Nem
|áttam rajta g|óriát, és semmit sem tudok ruházatá.
ró|'' ' ',Meáelen voit?'' ,,Azt hiszi, hogy a mi Urunknak
nincs mivel fe|ruháznia őt?''
Bizonyítani próbá|ták, hogy vagyonszerzésre töreke-
dett. ,,Kaptá|-e va|aha kirá|yodtó| ezeken a |ovakon
kívÜl más juta|makat is?'' ,,En nem kértem semmit a
kirá|ytó|' csak jó fegyvereket, jó lovakat és pénzt,
hogy a embereimet fizethessem."
Bizonyítani próbálták. hogy a szemé|yes dicsőséget
hajszo|ta. ,,Miért a te zász|odat vitték Reimsben a
koronázásra, és nem a többi kapitányét?'' ,,A zász-
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újra női ruhát viselni? A sok hülye kérdés mellett
csak egyre nem gondoltak, női hacukában nem
lehet harcolni. Egyenes válasá ebben mégsem
adott soha. Lehet' hogy bűntudata vo|t?
A másik ügy, me|y a perben gyenge pontja volt,
hogy hitt meggyőződésében. Kérdeáék' hogy mi
a viszonya áz egyházhoz. ,,É.n igenis hiszek a
fó|di Egyházban, hiszem, hogy a harco|ó Egyház
nem tévedhet és nem hibázhat, de tetteimet és
szavaimat lstentől szármatatom, mert az Ó aka-
rata szerint cse|ekszem és beszé|ek. Neki enge-
delmeskedem, az ö személyére támaszkodom,''
Látszik, ez a |ány nem adja fe| szellemi fÜgget-
lenségét. Ez maga a |egtisztább eretnekség. Az
inkvizítorok előhozatták a kínzószerszámokat is'
de végül nem vetették be, e|égnek ta|á|ták a
bizorryítékokat. Johannát e|íté|ték. Tizenhat
doktor, hat teológus, a roueni székesegyházi
tisáe|endő főkáptalanja ' az egyházi jog két taná-
ra, a roueni bíróság tizenegy jogtudora, két tisz.
telendő atya, két abbé, egy kincstárnok és négy
másik teo|ógus átadatta a világi hatóságnak,
hogy bánjon ve|e tetszése szerint. Ez a mág|ya.
ha|á|t jelentette. Johanna ekkor összeroppant,
elvégre mégiscsak egy törékeny fiata| |ány vo|t,
á||ításait visszavonta. Diada|t ültek az inkvizíto-
rok. De megint ostobán cse|ekedtek, é|etÍogy-
tig|ani börtönre ítélték Johannát' Nem ismerték

őt, pedig megismerhették volna. Johanna nem fogad-
hatta el eú az íté|etet. Enné| szenvedélyesebben
szerette a szabadságot, különben is jobb a tíjzha|á|,
mint megtagadott |elkiismeretéve| az igazság áru|ója-
ként é|ni, |gy |ett visszaeső eretnek. ,,Semmit sem
tettem lsten vagy a hit e||en. |-la kívánják, Újra női
ruhába ö|tözöm, de semmi másban nem fogok meg-
vá|tozni'' - jelentette ki az uto|só tárgyaláson, 1431 '
május 28.án. A diszni Cauchon, az egyházi törvény.
szék feje erre azt mondta: ,,Majd levonjuk ebből a
szükséges követkeáetéseket.''
Május 30-án Rouen régi piacterén |épett a mág|yára.
A je|en|évők ha||ották kiáltását, mikor a |ángok fe|-
csaptak: ,,Az én hangjaim igenis |stentő| jöttek' nem
csa|tak meg engem.'' ,,Jézus'' - sóhajtott. |smét egy
volt leI kiismeretéve|'
Ennyivo|t egy nagyszerű lány története.

Ui': Az egyház csak a XX'. század derekán rehabi|i-
tá|ta, mentette fe| az eretnekség vádja aló|. Mi már
csak úgy emlegetjük: Szent Johanna.

Szász Kata

A Szókratész perérő| szóÜ írásomban fe|tett kérdésemre csak
egyet|en csokira jogosu|t válasz érkezett Jakab Judittó|' A he|yes
rnegfejtés: Arisztophanész: Madarak, A Békák' A Fe|hők

\



Ma&ernatfiüta .pomtvcüsemy
Az a|ábbi felhívást rnár olvashattátok.

A feladatmegoldó pontverseny októbertőlmájusig tafi. Tanítási időszakban kéthetente 3 feladatottrízünk ki, melyek 
ry9.so.ta{$i egy héten uettii tet] beadni. A versenybe mindenki benevezhet, az l.is lI.. illetve IiI. és |'-- .9v|o|vam diákjai ugyanazokat a felarÍatout átairat.;al..n"g, dc az értékelésévfolyarnonként történik' Minden feddat ípontos. maximális pontszátrr..ur.i.ry.,, kellőenindokolt rneg.o|dásért jár. A feladatok *"goidását önállóan ke ll elkészíterri.

Ev végén évfolyamonként az e|ső három lrelyezett jutalomban reszesül'

A versenybe bárrnikor bekapcsolódhattok' Ha egy rcrrdulóbólnem sikerül az összes feladatotmegoldanod' akkor is érdemes beadni. Aki a fetá-datok Láttánkedvet tupott u t.;to,.e,n.', ós nemakar lrátránnyal indulni, november 30-ig beadhatja a megoldásokat.

Az edtligi leg1obb eredmények 2 forduló után. tehát
I. évfolyam
ii. évfolyam
III. ór'folyam
IV. évfolyam

Dőczi Katalin
Halassy Zoltán
LángZsófta
Vargha Dávid

30 pontból:
9 pont
28 pont
29 pont
29 pont

I i l .

r/2

u)

II/3

Hof van az arany?

Hararozd meg az ,2 - 4y2 = l ló egyen]et pozitiv egész rnegolelásaitl

IJIII. Határozztlk meg azokat a p és q ikerprímszámokat, atnelve kre p2 * pq + q2 ls pnm.
(A p és q prímszárnok ikerprímek ,na |tl 

_ ql= 2 ')

llü{l" és üíÚ" óvíolyaml
Milyen x értékekre teljesül a következő egyenlőtlenség?

, ' -zJ*=i-t=u

Robinsonnak Egy egyenlő szárb ABCllárorr:szög Gnéi levtíszögc l00". Az,.1-bó1induló szögÍblező a BCoida|ta Dpontban metszi. Bizonyitsuk be, hogy AD + DC: AB.

200000 szál haja volt, amikor a.lakatlan szigetre vetődött. Ekkor hajszálai 5 crn hosszűak voltak' A hajszálaknaponta í},5 mm-t nőttek, de Robinson nem vágott.hajat, mert 
"gy.é'oL 

n"',' volt nreg1b1eiő eszköze hoz.zá,nrásrészt úgyis kihuliott naponta 50 szái haja, a=rne lyek. sajnos, iám i, notlócltak'Hány nap nrúltán érte el Robinson Íe.jérr a hajszálak r'o'''á"ot |...zege.a ,,ra^i-umatr

fil| ' Egy derékszögű háromszögben a ireírt körnek az átfogon levő érintési pontja azáttbgót ,r és .1'hosszúszakaszokra osztja. Bizonyítsuk be, hogy a deréksz<igi háromszög terüIete x-l'..

ÍIl2. A három tádikón levő állítások között van igaz ésvan lramis áliítás.

Az arany ncrn ebben a
ládikóban van.

Ittvan azarany,
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|II/2. Egy derékszögű háromszög befogóinak hossza 126 és l68 egység. Mekkora a szögfelezők talppontjai áital
meghatározott hárornszög kertilete?

III/3. Írj a pontok helyébe számokat irgy, hogy a keretben igaz á||itás legyen!

t/\.

U2

I/3.

Ebben a keretben a 0 számjegyből pontosan... darab van,az l-ből ..' darab. a 2.ből .'. darab.
a 3.bó1 .'. darab, a 4-ből .., darab, az 5.bő|..' darab, a 6.bó1 ... darab, a.|.bő|.' ' darab.
a 8-ból... darab, s végül a9.bő|... darab'

||" és il0" év{olyam

|sv nya.i üdülés folyamán 7.szer esett az eső délelőtt vagy délutan. Ha délelőtt esett, akkor délután nem esett
osszesen 5 esőtlen délelőtt és 6 esőtlen délután volt.
Hány napig tartott. aZ üdülés?

Egy különböző számjegyekből á1ló hatjegyrí szám számjegyei ( valmiiyen sorrendben)
|,2,3, 4, 5,6. Az első két számjegyből ál1ó szám osztható 2.vel, első három számjegyből álló háronryegyíÍ szám
osztható 3-mal és igy tovább, maga a szám osziható 6-tal.
Melyik ez a szám?

Szabályos hatszögben két szomszédos csucsot egy-egy oldalfelező ponttal
kötötttink össze az ábra szerint. Mutassuk meg, hogy az ábtán besatírozott
háromszög ós négyszög területe egyenlől

W|. Egy 4 cm átmérőjíÍ, gömb alakú hagymát 2 mm vastag szeletekre vágtunk. Hányszor nagyobb ahagyma
felszínénél a keletkezett 20 szelet együttes felülete?

II/2. Az esőzések miatt pincénk megtelt vízze|. A víz eltávolítására beállítottak három szivattyút, Egyedül az első
szivat[ruval 3 óra alatt lehetne avizeÍkiemelni a pincéből, a másodikkal 4 őra, aharmajikkal 6 óra alatt. A
három gép 30 perces egyűttes munkája után a második gép elromlott. A maradék vizet az eIső és a harmaclik
géppel szivattyírztak ki. tsszesen mennyi időbe telt a víz eltávolitiisa?

IU3' Mekkora B betétet kell öt éven át minden év elején a bankban elhelyeznünk, hogy évi 20 uÁ -os kamat mellett az
otödik év végén ugyanakkora legyen a követelésünk, mintha az e|ső év elején egyszeoe 100000 Ft-ot tetfi.ink
volna bankba?

IIVl. Ugyanaz, mint a III. és IV. évfolyamnál III/3.

IÍIl2' Az egymástól 18 km.re lévő A és B községből egyszerre indul egymással szemben két kerékpáros. Mindegyik
megállás nélkül egyenletesen halad. Találkozásukig az A-ból induló megtette a két község közötti távolság két.
ötöd részét. Amikor a B-ből indulél már A-ba ért, akkor a másiknak még 30 percet kellett mennis amig B-be
jutott.
Ilatfuozd meg a kerékpárosok sebességét!
Mennyi ideig ment az egyik és mennyi ideig a másik kerékpáros?

IIv3. Hogyan lehet 7 nagy és 7 kicsi i'ires üveget, valamint 9 nagy és 9 kicsi szörppel teli üveget úgy elosztani 4
gyerek között, hogy mind a négyen ugyanarmyi szörpöt kapjanak és ugyanannyi üveget mindkét nagyságúból?
Mindegyik nagy üvegben háromszor annyi szörp van, minÍ akármelyik kis üvegben. (A szörpös üvegek
ugyanolyanok, mint az üresek.)

Várjuk a megoldásaítokat! A iMaterma&ilka Mumkassooffi&



Magyar háziverseny 1998/99
i. forduió

Új rouat indul a WeWiáfban, mely havonta. irrldalclmhoz, krrltúrához, Íilmckhcz,
szinház'hoz. múzeumokboz kapcsol(ldti - kérdéssorokat jelentet meg. A helyeserr és időben
válaszolók az adott ncgyedóvben művészetismeretbijl eg'v je|es osztá|yz,attat bővítik a szorgalmi
idijszakban szerzett jegyeik sr'itmát' A kitöltós els a szerkesztiiségbc való eljutta'u' tru156drlje a
miuclenkori hónap utolsó napja.

1, Ki az' a romantikus író, aki a lrűiriigyi történet népszerű miíÍ'ajárrak megalkotója.l

2, Ki nz a kortárs magyar író, aki az l998-as könyvlréterr l'assír teher (IV{agvetíí, l}p.) című
novelláskötetévt'll j clent meg?

3' Ki rcrrdeáe a kovetkező filrneket:
Sijrgyári capricoio
Szi goruan ellenőrzött vonalok
Ivan {]sonkin közkaÍona életc- és küliinleges kalandjai,]

4. Sortllj f'cl szerzőkeÍ és műcímt-:kel a inagyar. és világirodalonrbtil, akik, amelyek a '.felesleges
t.mbcr'' típusáva l foglalkoznak'7

.5. K.ik lálhatók a kövctkező kipeken'i

5/o Rendcli az alábbi rníícírnek mellé szerzijt!
Al Hernani, A párizsi Notrel)ame, Mefl rninderr Íi'ldi lélek
F]l Lotészem a lanttlÍ, l}olond Istók. Az elveszett alkotmány
Cl Trtlilus és Cressida, Lcar király, Téli rege
Dl Tétol,a óda, ,,\' la recherct:, Járkálj csak, halá|rai1éhl
I:l Ílgető Eszter, Gyász', (ialilei
bl A sátán fiüre<len. Pisti a vérzivatarba'n, Lágerek népe
Gl ,\z' éjszaka cstrdái' Psyché, Bóbita

ó. I\4i a Tóra?

7. Mi a címe .I.R.R. Tolkien híres mescregényének?



8. Milyen híres festnrény látható a képen?Ki a festó címe? Milyen stílusirányzat jegyeit viseli magán?

iró - műcím - zeneszeÍzó. Valamelyik
Szophoklész oldipusz király
Puskin
vágáns költők

Shakespeare
Goethe

A kaméliás htlgy
Szentivánéji álom

Les Preludes

hiányzik. Pótoldl

Csajkovszkij
Carl Orff
Verdi

Schubert
I-iszt

11 .

t? .

1 a
l J .

t4

l5

l0.A felsoroltak koztil ki NEM vett részt a nagy francia Enciklopédia szerkesaésében?
Denis Diderot, V oltaire, Moliére' Jean L)'Alambert

Ki írta az 1984 című utopisztikus regényt./

Ki a főhőse Dosztojevszkij Bűn és bűnhődés című regényének?

Mit jelentenek a következő szavak?
tercina, rezonőr, vigília, retorika, profán, almanach

Ki Edward Rostand nagyorru teremtménye?

Kitől, mely műbő1 származik a következő idézet?
JÖtt értem a fekete hajó -

Jött értem fekete vizen.
Alomkirályfi t vitt, tovavitt
Moslék-ors zágnak mentiben -
Fekete haió. fekete vizen.

16. Milyen múzeumban láthatók a következő kiállitások?
Kihalások - az éIővl|ág válságai a foldtÖrténeti múltban (szept. 30-tó1)
Romák Közép- ós Kelet-Európában (dec. 3 l-ig)

Beadási határidő: november 30.

{*t*
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Tamás orsi versei

Erotika

Izzad a jégkocka a pohárban'
A jéghideg tonic fbrrórr öleli kortil.
A mellette r,'öröslő cseresznye
épp a piiianatnak orü1. mikor a nedves ajak
a pohár szájához tapad'
s a hideg ital hevesen szalad le a torkon.
A pohár kiüriii '
S így aiégkocka koccanva
a pohár alján. megfogyva bár
cte felig még mindig megÍbg1va.
nregmenekül.

VörÖs vér

Erct r'ágok a falelc|cn.
amr kezemből
a pocsolyába hull.
A pungót az óg filc tartva
kiáltok magatnba
hargtalanul.
Fekete tblhők
köpnek rám az egről.
s hangos kacagásrrkba
a fold is beleremeg.
En csak reszketek.
Osszerezzenve ujjamat
vágja a pengo.
s a vir a tócsába cseppcnve
eláaatja a faievelet.

Rumos cseresznve

Ronrantikától volt ködös az este.
ahogl, szemeivel a tekintetét kereste.
maga sem tudta. niiért ill'nlugtalan a teste.
remogett a vágytól. hogy nregérinthesse.
Szeme sarkából látta' hogy a mellét lopva leste.
s nenr tudta eldönteni: felénk csupán vagr'rest.e?
S mikozben a mögottük á11ó oregember a bokrait

n).esto.
vágy. nedvezte ajkával megcsókolta.
hogy szerelnrét vele elhitesse'

Aznap este...

Mikor azujjadat
végighúaad ott" tudtam
itt az idő,
nem maradhatok.
Agyamban a vágy'szőtte
gondoiatok folwást nőttek,
s mikor elmentem, az
ág.v alattad tor.ább csikorgott.

A gondolatoktól
zengett az utca. s bár
rrem látott senki.
mindenki tudta. hogy'
az a cipősarok. anrit
a belárati lépcsőn
futva hagltam ott.
az envém volt. és aá
is. hogy ki zaklatott.

Aznap este átólten.r
nrindent. mire r'ágrtam, de
ahogy múlt az este.
tovább nótt a vág'vam.
az államon csorgott végig
a nyálarn. mikor az erké|ven
mexelenülálltam
és ir nevedet kiabáltam.

...a francba!

Éreácnr, hogv nronclanivalój ának
én vagy,ok a tárg}'a.
de rrrikor hozzám hajolt'
szája írgy' bűzlött. akár a trág1'a.
Tudtam. ahhoz. hog',' elmondja.
túlságosan is gyár,a.
de lra elmondaná.
teljesiilne mindetr l,ág},a.
Nem bírt szólnr:
csak a falakat néae.
mikor át akart karolni
csak a dühöln tetéáe.
s mikor uijaival
már a, combomat becézte,
hangosan kiáltottanr fo|.
hog.v elnrész te '.



Erzések szinoka

Kék csÖppent ki szeméből,
Arcáról kezér e cseppenve
csillogott csendesen.
Benne volt rnrnden feketén, felréren.
Az érzések szónoka volt.
ki némán.
érvelés nélkül mondta ki azt,
mit más szavakba foglalva
meg sem kozelít.
amit az öngyilkos érez.
mikor meghuzza a ravaszt.
Később egy dühös kéz
széjelkente aá. íg1 akár
a tőr, nregy alvadt vértól fenylik.
az is felszáradt'
Felszáradt.
De ez csupán cseppnyi részét alkotta
a belőle kikívánkozó érzések óceániának.
melpek kéksége
festette be szívét fehérre. feketere'

Tudatlanságunk ára

A magzat nyakán
hurokként feszül a köldökzsiriór.
menteni akarja:
a biaos haiáltól.
Az pedig küszkÖdik ellene,
a drága.
mert nem tudja, hogy'odakint
mi vár1a:
csalódások világa,
szenvedések bűzos árta.
emberek" férfiak. kik mind
olyanok. akár a trág1'a.
N-vakan a hurok,
me|5'':z édes halált kínália'
de tovább lrarcol.
hisz csak a tudatlannak élni
minden vág'va.
De ha egyszer ki|ut a napvllágra
tudja csak meg,
mekkora tudatlansáq ának ar a.

Arc nólkul

KÓnnyezik az ősz,
s piros fajdalmát a tbldre hullatva

a szél meséli el bősz
bánatat. azágak kÖá suhanva.

A tb alatt üiök csendesen
ha|lgatva a diók koppanásár,

de konnyei azősznek tovább huilnak keservesen.
s megkopasáják a diófa gornyedt ágát. -&
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Főző Atti|a ötletét követve az e|következőkben a szerkesztóség megje|ente ri a pffiít#iőg.

hasábjain va|ame|yik isko|apolgár egyik kedvenc versét. Ebben a számban Ga||ai ZsóÍi vá.

lasztott.

Paul Chaulot. Lz arcok fala

Legvégülis ez a nreleg'
amit mindig reggel felöltök,
akár egy szinházi katlátot,
Iegvégul is ez a meleg
bizonyíték arl:a, hogy é]ek?

Ilyet horrJ'anak mások js,

kiket mellettern visz elútjrrk,
még nincs a drámának, amit
köz.jsen játszunk, bár csak egy
válasza, arnely este}ig
valaho gy eivergődn e ltozzánk.

Szavaink, miket egyre vak
félelrn ekto1 kell elvit atnunk,
ha kikerülnek titkaink
kelepcéibóll' a]maj.nk mély
résén át, e szavak csak adüig
élnek ajkunkon tírl, ameddig
egy Szerelem emlékei
egy halott női arcon éInek.

A magunk tömege vagytrnk:
léptürrk visszavisz oda, honnét
indultrrnk, bízv a a jelekben,
amikro,l rnegismerjük egymást.

Ébre cléstinktol e g1'e dül'
nrint ablakszem nlögül' hiába
követtük váltig a világot -

akik mellettünk mennek és
öntudatlanul is keresnek:
mily messzi forrásnak verőd.ík
visszhangja . kérdik - a fii]ükbe,
ha meghallják sóhajainkat.

I

(Rónay GyorEy fordítása)

Es hogy miéft éppen ezt a verset?

...mert megÍogható-é a megÍoghatat|an; megérthető-é a megérthetet|en; köze|íthető-é a
közelíthetet|en és ho| vagy Te másik, és vagy-é egyá|talán...



Az egész ott kezclődött, hogy telefonált az. egyik
barátom, hogy moziba szeretne menni velent,
mert régen voltunk' és kiilönben is ráér a hétvé.
gén' A JáÍszMál' Szerette volna megnézni,lnet1
valahogyan lemaradt róIa háromnggyed éve, mi-
kor az debütr{lt Magyarországon, En ugyan
láttam, de mivel jó film, bólintottam, és már
meg is rendelte a jegyeket, de nem a megsztrkott
jó kis klubkártyás Corvintól, hanem a Metró mo-
zitőL, a Nyugatinál. Nem baj, gondoltuk' a mozi
azmazi, és észre sem vetttik a hirdetéstik alatti
megjegyzést, miszerint a kamaratermükberr ad-
ják a Íilnret este 9-kor. Az időponttal nem volt
gond, már hónapok óta akkor adták' így elmen-
tünk tehát.

Mikor beléptünk, még nem sejtettiik,
hogy életünk egyik legnagyobb meglepetése fog
érni minket a mozikról kialakítcltt véleményünk-
ben. Mert ugye ha mozi, akkor nagy terem, sok
bársonyszék, kukorica' több 1iter kóla, légkondi,
proÍi Dolby Stereo hangtechnika stb, Még ars
sem iehet mondani. hogy nagy elvárások, hiszen
a Multiplex nlozik megjelenése őÍa az egytermes
mozik is felújították berendezéseiket. Hclgy eb-
ből mi volt meg közel ugyanannyi pénzért' mint
mondjuk - ha már az előbb volt róla szíl - ha a
Corvinban né'nik volna meg?
Tulajdonképpen minden. Ahogy vesszük' Ein-
stein óta rnindenki tudja, hclgy minden relatív.
Űtbaigantottak minket, hogy a legfelsíí emeletre
kell menni. Felfelé lialadva kezdtünk örülni.
hogy mi a fene, mekkora terem lehet, ha ennyit
ke|| gá|yázni Íölfelé. Találtunk egy büfet is út.
közben, ahol IVOLT SAJTOS POP(]ORN!' így
vettünk egy partraszállásnyi tápot, mert tudtuk,
hogy hossá a film. Haladtunk tovább' majd
megláttunk egy feliratot: KAM RATERE . Gon.
doltuk, eZ a4 ugyan két betű biányzoÍt a felirat-
ból. Beléptünk a terembe, akarom mondani szo-
bába, ahr:l a vászcln voh azegyik végén, a vetí-
tőgép petlig a másikon' (Azért a szokásos fbl
takarta, de nagyszení érzés volt azegészt\|m
alatt hallgatni a^. hogy berreg a moto{a.,.) Volt
sok bársonyszék is, kicsit fbltosak ugyan, meg
egy-kettőnek hiányzott a nagyon kényelmes fa
karf;tja, de legalább volt szék' Pontosan 40 da-
rab' A jegyrendelésnél nem tudtuk még, hogy itt
az e|ső sorban levő helyek a legkeresettebbek,
meg is lepődttink' hogy miért a hátsók vannak
már csak szabadon. (Azért, mert hátulról nem
látni! ) A hangtechnikával sem lehetett bajunk,
volt ott minden, amit az orion gyártot| még
annó, de már csak használtcikkesnél látni. Abból
is csak kettő hangfal, 10 Wattosak, rcpedező

I-J$ /VIOZL $KKOR. NEA /Y\ETT(OI

állapotban. Az első nagyobb mélyhangnál éreztem,
hogy azért az, aktív székek legalább itt is meg vannak
oldva' hiszen akkorát remegett a székem, hogy majd
kiugrottam belőle' Aztán rájöttem, hogy nem is a'
belehelyezett sokdolláros mélynyomó volt, hanem
csak a sor átellenes végén megmozdította valaki a
lábát, és azhul|ámzotIát.az összes széken. Sejtheti-
Íek, az egész e|őadás alatt mozgott a székem' tiszta
tengeribeteg lettem, a barátom pedig ana panaszko-
dott a film végén, hogy a mellette ülő srác végig rö.
fögött' pöftigött. rcihiigött, masáurbált a nyakkendő-
jével, vagy mi, meg mindenfélét csinált. és már ro-
hadtul idegesítette' ezért ma.idnem behúzott neki
egyet' Azéft a biaonság kedvéér"t megkérdeáük az
előadás elején, lrogy biaos jó helyre jöttünk-e, erre
mindenki furcsa arccal mondta, hogy igen' és kér.
dezték, hogy nem voltunk még soha moziban' lrogy
ennyire meg vagyunk lepődve? (Nem akar|uk elő-
venni a 120 jegyet, amit eddig összegyűjtöttünk'
inkább belrúzott nyakkal vártuk, hogy nri fog még
tönénni.) (olvasási teszt: Ha eddig eljutottál, kercss
meg, és az e|ső 20 ember spot1szeletet nyer! Az osz-
tályom nem játszik|)
So' egész családias harrgu|atban Íblyt le aze\őadás,
azért|eheteÍté|vezni a filmet' sőt, thriller jellegét
még az is fokoÍa, hogy a 40 ember pillanatclk alatt
kiszívta az összes levegőt a teremből. a légkondi
pedig nem fudom, hogy működött-e' de étt nem
éreztem, így egy ptittyet megizzadtunk' Sajnos cgy
véletlen baleset során ama is rájcittem, hogy nincserr
pohártartó, így az 1 liter üdítőm egyenest a barátclm
kabát1áta izuhant. Üsse kő . gondoltam, akkor a Íijldre
teszem' Már csak aZ Zavarta meg néha a 1blhőt|en
szórakozást' hogy megkérjem a mögöttem ülő lányt'
ugyan vegye már ki a |ábát a vesémből'..
Nem mondclm' meg voltunk lepődve rendesen, és
miutín kijöttünk, úgy döntöttünk, hogy erről
nem mesélünk senkinek, eZ egy szimpla ballépés
volt' ami tizévenÍe bárkivel előÍbrdul. Már csak aá
hiányoltuk, hogy minden szék mellé oila legyen
spárgával kötözve a szövegkönyv, amiben nézni kell.
hogy mikor milyen dia|ógus van. A közönség is dur-
va volt' csupa' szerintem szerz.ődtetett röhögőgép,
elemi debil alak. Nem tudom láttátok-c a JáÍszMátt",
de szerintem ez tipikusan az a frlm, amiben alig lehet
nevetni.

Mindezek ellenére a film másodszora is jó volt, de
a Nyugati környékére egy ideig nem
szeretnénk menni, hátha véletlenül felrobbantjuk az
épületet. ok, lehet, hogy a ftí termük jó, de
azt inkább Te próbáld ki, és mesélcl el nekem. . . Én
biaos nem megyek!

---FLATLINE--



Hetvenkedő cseiepat,e Chicggiábq-

Három bevezető is eszembe jutott! },[ost nem tud.cm, r.elyiket írjam:
vagy

1' Már a Nagy Durranássa]. kapcsoiatban le airartam ]rní, mekkorát is tud'ok |évelni. Ákkcr, ha leÍrtant

vo1na, P1autus: ÍIetrrenkedő iatonájának R,adnóti szíalázbéli elóadását hozt.am voina példának. F"ászt

vehe+"tem annak idején a darab próbáin, ogy szokatlanul hosszu, kínkeser'res, nyuglődós pr.5bafo$aniaton'

Biztcs vo1tan a bukásban, mint, uuory abbán is, hogy a Durranást a csapat negulrede sem csiaalja végig.

Mindkót, esetben irreálisan nagyot $íedtom, Á túrát szÍn|e miudenkí végígcsináita, a ,,Hetr'enkettő'' meg

soha nem iátott széri áL éh ireg: amire én' az| mondtam, íiyen ócska víccgn n9m novei a néző, ott

bepísiltek a röhögéstől '..
Ta€y

Z' Í1a eg'rr üz1et egyszer beináull Álig egy oidaltai eze]őtt Ír't,am, bogy későn kezdődott az idei évad.

Ááan mig egy ho[en kétszer is. Ha Judit egyszer e}uregy jegyet venni, nem iehei leáIlítan"r. Áz sem

kizárt, uo-gy 
-euten 

a számban nég egy Csehov uAjánlat'' is bekerül. Jegy ninctenesetrg van' Ez nem

cnsajnáliaüs, banem' ÖN1t; sajnálás. Ha ezeket az Írásokat e).olvasod, vagy áliandóan színházba fogsz

járni, vagy elnegy a kedved az egésáó1' Egyik rosszabb' miut a nrásik .''
v3gy

3. }Iindíg kÖvedkezotos, rendÍthetetlen, fafejú enrber hírében álliam. Eihatiirozt,an, hogy nem meg.yek az

x; szniazba. Bojkot|álonr ez| az egész politikai pogromot, ahogyan Székely Gábort eItavolít,citák az

igazgaiói székbi.l csupa kedves. önÖs érdokeket figyelnren kÍvüI hagyó, t,alpÍg bocstiIetes, esak szakmat
szenpontokat maximá]isan szem eiótt |artó, a ,jó gazda szome hizlaUu ..''' tÍpusú, .,lagyon értek elrhez

is,' ánkorrnányzati képviseli}, eseppet seur politikai okokból legalább' TJgyanailkor ez a szÍnház LÍÍzi

rendre szÍnre kedrrenc darabjainrat kedvenc rendezóim, szÍnészeim közremiíkÖdésóvei. Mi ienne . gocndcltam
-, ha most az egyszer szakÍtanék közisnrort követkozetességemmel, rendíthete{leuségennrel, néni
rugatrmasságról tenaék tanúbizonyságot (egy ember legyen sokold'alú), és megnéznénr legalább a C}lioggiai
csitepatá című, Goldoni darabot. (Esetleg, ha már úgyis vett rá Judit jegyet, a csehov egyfeivonásosokat

Ífagy
4 lAz eleÍen azt hitten, }uírnat hEak Írai) Amikor a Balettíntézet mellé értünk ae eiőadásra sie|ve,
azt mondtam: Mcst ogy üres szÍnpadon, sajátos, kö'letkezetes jeirendszer segítségével, fergetegos színészi
játékkal fííszerezeit, eroszd el a hajamat stÍlusú. piszkosul átgondolt, agyelhagyó bohózatct fogunk iátni'
ícall aa a hai hnmr 1gg1 biáos, hogy ma este is, ahogy elvárható '.. Áztán önkritíkusan nenr fejeztomvbd,tl 4. 4 l.JaJt l]vöJ

be a mondatot, merthogy nem lát|am még az elóadást, és Így azér'l rnégsem ''.
Áeián megneztük a darabot, és eg} üres színpadon, sajátos, következetes* jelronriszer segítségével,
fergeteges színészi jái"ékkal** fiíszerezett, eroszd el a hajamat stíiusú, piszkcsui átgonriolt***.
a$'elhag7ó bohózatot iáttunk'

Ajánlom nindenkinek!
t+v<-

(*leszánÍ|va Tiuna-Nane (Eirtiing Istváa) t,e\jesen folóslages napszenrüveget a máscdik felvonásban.
**ami korántsem volt egyenietes: kinragasló vol| Bánsági lldikó, ffagy.Kílózy Eszter, Gáspár Sándcl es Epe1-es Kárciy' és
mcst már tányleg szere|ném tudni, ki rnr a fenét eszik Bubik. és Ííirtling Istvánckca,
'(**ari egyrk kedvenc reníezőmbe, ?aub Jánosba v.etBtt hiiemet erósÍtet|e nneg. Piszok jó !áfni, hogy étt }tozzá!)



Katarzis.RA váwa

Úgy a1alnrlt, hogy idén novemberben kezd.őüött számomr a az évad,, no, csupán ami a szÍnMz}átogatást

jelenti, mert itt, a Sáutrrízterembeu fo$ik a munka: Á Másik Sáúáz is koizul valamire, {ha valakiuek

vao egy jó ötiote két fiúra és uégy láuina ...) urog a Másik Színház Piusz (Tények Plusz, Fókusz Plusz

. pedÍg én eióbb tatáItaur ki. Méá'azt is ureg keIimajd.érnem, bogÍ valaure$ik kereskodeiní színházal

egy Másik Másik SzÍnbáznak kerJsdelnek, és- ha sikeró lesz, máris- kész a Másik Másík Színbáz Plusz!)

is késztil valamire, hogy az egyik szavamat nehogxl a Másikba öltsem! Na. ez volt a bevozető, nerthogy

ez az fuás Egylk t\Íásik SzínÍázról sem szól, baiem egy Másikról, novesiil a Térszínházról' (Erról is

eszembe jutott valami...)

A benru|ató utáui Godo|-ra vártam' Hétfó este volt, és uagyon esett az eső. Megújult a Térszín.ház, és

szép lett, még urindig kodvosek az olőtérben a szín,ház ta$ai (amint épp ruhatárcsok, jegyszed6k vagy

büfések), nrég nindii tetszik nekem ez a Tér, és az a Íér, arni u 'it,yu,l,,remben fogad' Egyszóval

mog ők azok, még níncseuek ,,bo[yelve''. . ) 1I'-.^ --!^:. r:..^'l ,
Éo'ui,,oot, uttot L,tot., már nem vagyok a régi. Összes erőnot összeszedvo sem tudtam végíg figyeinÍ'

(Talán az esó?) Nen tudott lekötni, és keresem az oká,l,:

Nem szeretném a szÍnészekre fogni, hazug dolog leune. Nem mintha végig bibátlan, egyenletes

teljesítnrényt trJrújtott vo1na mind,oki. d. o,' u' volt az ok. Ezek a színészek képesek a szaknai

tudást és a színházcsinálő lyllL tekintetet és naivitást remok arányban ötvözní. Tudnak beszélni. állni'

járui, jönd.menni, len:ri, nozdulatlanul is cselekedni és gondolkodni eg'yszelle' Nom, ők nem rontották
A I

i' szcenikát sem okolh'atom: Nem uríntba bárurit is fet tud'nék hozni mentségtÍi az ama|őy világítasi

effelrtek, háttér, vetítések, fiiggönymozgások nretlott, de igazán nincs jelent,óségo a dolognak. Megjegyzem'

eiég uagy önbizaiomra vail eÁ"a ictgot, szcenikának (színpadtechnikának) nevezui, de tényleg mindegy.

R á,umáiu,g is tette a doigát: végig színpadta r,aló, játszható elóadást lát|am' Bár hálás lettem volna,

ba itt-ott megbúzza egy kicsit, d'o lehet, hogy ezt ís csak az én' állapoton kÍvánta.

No, a teryeiő és a zeI)e címszavakkai a szÍulapon bajban vagyok. Nem nagyon é{,em. mit is

csinríihattak. Ha a torvezó dÍszlettervezót jelent, akkor ugye az a baj, hogy nem volt díszlot, ha a

tátván$, akkor a szcenikusokat kell vitagositokt<á lefokozni, ha a jelnoá, hát nem dicsokednék ezekkel

u, .'őltut,tt ,,abszurd.'' rubaköltgnrényekkel, ha az előtorot,, akkor nem rossz' de ozt már dicsértom a

bevezet6ben. A ,,zenét',, sem értem: Ha aú" jeientí, bogxl komponait, akkor lagyolr ismerős volt, ha azt,

hogy válogatott, nri is legyen, akkor nem érdoneI ez a ké| rövid bojátszás több szót, ha aá, hogy

bo[apcsoltá a magnót, uüüo' urit csinalt a }.angosító? Ígaz, ez nem szerepel a színiapon, csak a

szcenilrus'.. szerényen.
h rendező sem az oka, bogy biáuyzik belőlem a lelkesedés' Bár nom értom, sok nrindent bogyal

ongedhet,ott meg (lepedotila iattgl, iölo,leg,'uu ,,abszurd'' jelmez, rendszoridegen, hosszu, katarzísvadász

feiíonrísvégek, p,mat6r'' technikai kivitelezásek stb.), de ezekeL a hibáit nrég iIyen csoffadt állapotomban

is feiedtetui dudta a rég nem iátott tpkéietes dínanika, a térbasmáIaL, a csendterentós művósze|e - a

roudezés maga'

Lebet, hogy a d.arabbal van bajour? Vagy a nrÍÍfajjal? Mostanában kezdem úgy érezni, hagy az abszurd

múió rossá[ét csupán. Vagy máskoppeí keti játszaní, csak még nen tudjuk, bogyan, és majd az utókor

Saauel &ckett: Godot-ra rránra hvt
FordÍtotta: Kolonuári lrandpierre EaiJ és Lukácsi Euba
Szereplők: Baláxi Istráa, ianlss András, Kovács iíkas / Kouács Eílint, Kovács J, Istváa, ltÍag;r Zsott

Dranaturg: Í,ukácsi Euba, Szcenika: Zanoth Vera és Korrács Ísttrán, Tervezí: Perget Lászlő, Zeae: Dénes Bcland, Asszjsztens:

Szanoslári Gycagxnér, Munkatárs: Sabő János
R,endező: Bttcz ÍÍuaor
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Tudod-e?
Sajná|atta| vettem észre' hogy még rnindig a |ustaság ura|kodik azokon, akik |ega|ább megpróbá|tak vá|a-

szo|ni az e|őző kérdésekre' Vbrt, 
"ti- 

iegáaoois nekern eá mondta - azért nem küldte el, mert nem volt

meg mincJen kérdósre a vá|asz. Nos, i|yón esetekben is érderrres e|küldeni, mert a bizonyta|an Vagy ,,nem

tudott'' kérdésekre adott vá|aszokná| is 1 a 3-hoz az esély, hogy te|ibe' Vo|t o|yan, akiviszont a helyes

mego|dásra azért kíváncsi |enne. Na ji. Ha az a|ább közö|t pár kérdésre lepa|ább két megfejtés érkezik,

tazT.im az eddigiek mego|dásait. És mog va|arni: Ha hiszitek, ha nem, de ERDEMES próbá|kozni.

Jöjjenek a kérdések:

|. A dinoszaurusz szót, rne|y görögü|
a' hata|mas gyíkot
b, rettenetes gyíkot
c, nagylábú gyíkot jelerrt, 1841-ben haszná|ták e|őször.

l|. A világ legnagyobb vu|kanikus krátere
a' a kínai Kenduf,
b, az indiaÍ Me||si f
c. az indonéziai, szumátrai Toba, me|ynek terü|ete 1775 négyzetki|ométer.

| | l'Síráskor azért szipogunk, mert
a, a kcinny a szemhéjak belső olda|án |évő kicsiny pórusokon át az orrba jut.

b' a könnyet képező fo|yadék az orrüreg és a szem be|ső talá|kozási helyén keletkezik.
c, a sírássa| együtt szaporábban |é|egzÜnk, s ez a fajta szaggatott |égzés jobban ingerli az off

be|sejét és beindu| a váladékterme|és'

iV. A balzsam nem más, mint
a' tej' lisá és méz megfe|e|ő arányú keveréke,
b, egyes fafajták gyantaszerű nedve.
c, megvá|tozott mo|eku|áris szerkezetű, folyékonnyá vá|ó csontve|ő.

r/.A Íö|drengések e|őtt a fci|d alatti kőzetek darabokra hu||anak, nyitottá vá|ik' majd bezáródik a kristá|y-
szerkezetük, s

a, freongáá
b, randongázt
c, argongáá bocsátanak a talajvízbe.

Most ennyi, de ne felejtsétek: Nem csak a babot érdemes fejtenil

VisMajor
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lÍozmikus $horr
- tL lníadoÍt rrríísoÉór e,Itbrii€ll...

Már-már divat így aXX, század vége felé minő-
síteni a mögotttink hagyarrdó, rnúlandó jelenkort. Ki-
ki a saját nézőpont1ából szemlél és ítél, de a látott és
átélt jelenségek azonosak. A nézőpontot rneghatároz-
ha$a egy ,,nézett pont',, ami manapság legtöbbünk-
nek valamilyen képernyő. A látványkínálat egyre
bővülő piacán mindenféle árucikk előfordul, épülé-
sünkre és rombolódásunkra egyaránt választhatunk
belőie. Korunk,,on-line embere', becsatolja ma gá t bű-
vös karosszékébe, ráklikkel vagy távkapcsol az el nern
apadó láwányfolyam valamelyik p ataKgár aés néz...
A képernvőn egymást váltja álorn és valóság, előbbi
egyre színesebben, utóbbi egyre feketébben. Idővel
álom és valóság elválaszthatatlanul összemosódik,
jön a szürkeség, a virtrrális agyhalál'.. A valóság r'a-
lódi természete szerint nem szereti, ha dobozolják és
néha hívatlanul is beállít az életrínkbe. Néha még az
is kiderül róla, hogy lehet olyan láwányos és izgal-
mas, mint a tévéshow-k, vagy akcjófilmek látvány-
elemei. Így borzoita fel az utóbbi napokcsöndes FFF
(Fábry-Frid i-Frey) show-s v\zeit a Leonidák meteor-
raj. Itt Kozép-Európában nem nagyon szokás fölfelé
nézni, hol keletre, hol nyugatra kell vigyázni sze-
münkkel, de legalábbis jobb a lábunk alá nézni, ne-
hogy bele-' vagy belépjünk valamibe. Ha a hajnali
utazi feje feleti egyszercsak vakító fényesség támad
és egy tűzgömb hűz csóvát, inkább fejet behírzva ke-
resi a Mercedes éslvaBy a vállalkozó darabjait, mint-
sem feltekintsen és gyönyörködjön az égbolt kínálta
1átványosságban.

A Leonidák harminchárom évente kápráztatnak
el hullócsil] agaikka1 bennünket. Valalra üstökösként
kezdték naprendszerbeli pályafutásukat, de a jeges
kÓtőanyag elpárolgása után az üstökös magja elbom-
Lo|t, az abban lévő por szétkenődott a pá|ya mentén.
Ebbe a porfelhőbe szalad bele bolygónk mirrden év
novemberében. A legsúr{íbb részekkel való találko-
zás egy Íöldrajzi helyen csak ritkán kovetkezik be, a
Leoni dák M agy ar or szágról j övőre, 1 999 -b en lesznek
a legjobban láthatók. Ekkor a ,,kitörés,, idején akár

minden másodpercben
láthatunk egy huilócsilla-
got (nem árt előre gondol-
koznunk a kívánságokorr, nehogy
háromnál le kelljen állnunki). jovő augusztusra vár-
j u k a Ma gyarors zá gról lá tható teljes nap fo gy atkozá st
is, a régi hiedelmek szerint tehát baljós előjelek veze-
tik be a harmadik évezredet.

A csillagok és bol;lgók világában az események
ma már kiszámíthatók, előre jelezhetők' A Leonidákat
is beharangoztákjóval érkezésük előtt, de mirrden_
kit meglepve előbb jöttek. Az értékesebb és mozgat.
ható űreszközöket már jóval eiőbb elfordították,vagy
más pályára lrelvezték, így védték a Hubble íi,rtáv-
csövet, va1y a Mir űráliomást. A Földön nem kellett
óvintézkedéseket tenni, hiszen a legtobb ilyen por-
Szem megsemmisiil a légkörben. Néhány nagyobb
kő ugyan leeshet, de ezek a meteoritok igen ritkák és
még sohasem számoltak be emberi sérülésekről, leg-
feljebb épületkárokról. A Leonida-show tehát jo\'őre
,ijravát}a vendégeit - a valóságban is.

Veres Gábor
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Az afrikai békés,,kistigris,,
Manapság fekete-Afrikáról a borzaimas és véres hii-

bclrúk' diktátorok és a menthetetleni-l'j fej|etlen, lecsúszó
gazdaság jut cszébe az embcrnek. Vagy legalábbis ezt
lrirllja a hírekben. Sajnos nagyrészt ez a vaióság. Van
azonbanegy c:rszág, ahol a béke honol, lendtiúetesen fej.
lődik a gazdaság, sőt a r,,éres kezű diktátorok is, mintha
eikerriLlték volna az országot. Ez az ország Botswana'

Ha láttál már olyan filmet, ahol a ,,hülye,' afrikait
,,megszír.atták,, és ezt titkos kamerákkal fe] is vették,
majd mindenki jót nevetett ezeken az olykor valóban
ötletes kandi-kamerás felvételeken - nos ez va(ószínű-
leg botswanai filmvígjáték r,olt, vagy Botsn'anaban ké-
sztilt dél-afrikai. A rendkívi,iLl népszerű ,,Istenek a fe.
jii&re esiek', című vígiáték js ebben a messzi afrikai or-
szágban készi]{t. Tuiajdonképp ,,így,'adott hírt magá-
ról a modern Botswana. Persze ez inkább egv folyamat
végét illetr'e egy úi kezdetét jelentette: Botswana meg
.rkarja magát mutatni a ,,modern'" világnak is.

A földrajzi értelcmben Vett Dél-Afrika szír,ébe.n el.
helyezkedő hatalmas afrikai országot rendkívÍil mos-
toha természeti viszonyok jellernzik. Központját a
Kalahári-medencébcn elteriilő, azonos nevíí sivatag tölti
ki, de a peremvidékeken is félsívatagi az éghaj1at, egy
kls szrrbtrópusi jelleggel f(iszerezve a magasabb terti-
leteken. Logikus, hogy az ország lakosságának nagy
része a Kalahári sivatag peremén él. Van azonban az,
országnak egy semmivel fel nem érő kincse: az érintet-
len természet. Eddig ezt az afrikai országot elkerülte a
ttrista invázió. Thlán szerencse, hogy az angol gyar-
rnati időszakban nem épiítek utak, nem létesítettek
hatalmas ültetvényeket' hisz ezt a sivatagi viszonyok
nem tették lehetővé, a természet akkor pedig rrrég nem
sok embert érdekelt - ez rnentette meg.

Az ország északi részén húzódik a vílág egyik legkü-
lönosebb foldrajzj jelensége: az okavango-mocsár. Ez a
r,iiágíírből is látható képződménv a szomszédos orszá.
gokból (Angola, Namíbia) órkező folyók (pl' okavango)
gyűjtőhelye. Azért is csodálatos, mert ez a világ egvetlen
szárazföldi folvódcltája. Itt nem a tengerbe ömlik a fo.
l'rzó, hanenr a sivata61ba' níadásul delta torkolattall A del-
ta.ágak kozött pedig egy olYan mocsárvilág alakult ki,
amjhez fogható nincs az egesz földkerekségen. A sivata.
gos klíma ellenére itt van víz, tehát hihetetlentil gazdag
nor,énv és allatvilág alakult itt ki. A tipikus afrikai alla-
tok mindegyike megtalálható itt (az elefánttól zebráig
mirrden), hisz a mocsaras,'",izenyős részek szár azabb |i-
getes teruletekkel váltakoznak' A vándorló állatvilág
menedékhelye ez, ahol paradicsomi állapotok uralkod-
nak. Az okavango-delta ráadásul az év xlrán szinte pul-

zál.' a száraz évszak elől meneki.r]ő antilop, zebra, gnri és
egvéb állatcsorclák gyí-rlekező hel;re ez" llyenkor óriási a
népsíírűség a krokldilok nagy örömére. Ráadásul a szá-
raz évsza-l'itran a mocsár teri.ilet-e is kiscbb! Az eső megér-
kezésével az álatok egy !ó része el is hagla a védett öve-
zetet, hogY megkezdie hosszri vándorlását a dús, ftivcs
szavannák felé-Ez már más országokban van, ezért fon-
tos lenne az együttműködés más orszagokkrl is az állat-
r'i1á8 r'érlelme rrÜatt. Ez sajnos nem megY zökkenőmen.
tesen. Botswana azért is van jó helyzetben, mert Sem a
ml3]t században, Sem a XX.-ban nem jeliemző itt a va-
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dász szaÍari' S€m az eszteien oldöklés - orr,wadász-at'
Nem csoda, hogy a turisták egyre kedveltebb helyei

közé tartozik Botswana. Egyre gyakrabban keresik fel
a Chobe, az okavango és a Moremi Nemzeti Parkot,
ahol az előbb említett paradicsomi állapotok uralkod-
nak' A fejletleninfrastruktúra miatt ez szerencsére még
nem tcimeges méretű. Az ökológusok szer int az
okavang*delta a világ egvik legérzékenyebb ökológi_
ai rendszere, hiszen a speciális sivatagi viszonvok kö-
zótIi gazdag éJőr'ilág léte sok fak.ior kedvező összeját-
szásának eredménye.

Szerencsére az orszÁgban lakó emberek egy jó része
nem a harcos törzsek leszármazotta, talán ez is az oka
annak, hogy Botsra'ana rövicl önálló története alatt, nenr
voltak véres háborúk. Ráadásul az ország terülctén fel.
tárt gyémánt vagyory igen jó bevételeket jelent az ország
számára, nem beszélve a szintén értékes nikkelről. Tulai-
donképpen Botswana az egvetlen ,,fekete.afrikai kistig.
nu,, ; jó esélyei vann ak a gazdasagi f el emelkedésre. Béké-
ben és viszonylagos jólétben é1ő népei úgy tűnik az ellen-
ségeskedés helyett az együttműkidést válasziották.

Barta Géza
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Botswanai adattár

hivata]os nér Botswanai köztársaság
tertilet 582 000 km2
Iakosság. I 3rc aa} Íő
iál ] amÍorm a: köztrársaság
íőviÍros, Gaborone
népek. koinok (hottentották), szanok (busmanok),

bantuk
hivatalos nyelu' angol és setswana
va]]ás' törzsi . 867o, protestáns - 10o/",

római katolikus - 4%
egy íőre eső GNP 2790 do||ár
pén'znem: puJa (jelentése: eső)

ALI,ATI VICCEK
lvÍiről lehet megismerni a mérgeskígyót?
??
Ráncolja a homlokát,

Mi lesz a kukacból, ha beveszi a Viagrát?

Ropi.

Két strucc beszélget:
- Tudod egyáltalán rniért dugjuk a fejünket a ho.

mokba?
Nem tudom, hogy te miért csinálod, de én olajat

keresek. 
*

Megy a kemény csávó a pitbulljával, szembe jön vele
egy zöld tacskó.

A tacskó fordul kettőt, széttépi a pitbu]lt. A zöld
tacskó gazdája éppen akkor ér oda, kártérítést akar fi.
zetni, mire az ex-pitbulltulaj:

- Nem kell pénz, inkább azt mondja meg, mennyi-
be keriiLl egy ilyen kutya!?

- 700000 Ft!
- Mi kerirl ezen annyiba?
- 300000 a krokodil, 400000 a plasztikai mútét'..

Két férfi beszélget kutyasétáltatás közben:
- Magának nagyon szűk lehet a lakása.
- Valóban szűk, de honnan tudja?
Onnan, hogy a kutyája nem széltében, hanem felJe

csóválja a farkát. 
*

Az agtesszív kisma]ac me1y az úton. Tálálkozik egy
jó tündérrel. Azt mondja a tii'rrdér:

- Teijesítem két kívánságodat!
_ Teremjen ebbe a Íába egy szog, amit senki sem

tud kihúzni!
-_ És mi a második kívánságod?
-- Húzd kil

gyújtötte:
Farkas Melinda (SZMAR10)

Maradnak a köItöző madarak!
Osszel tízmillió költoző madar reptri Európán és Azsi-

án kereszttí Afrikaba. Főútvonaluk hatalmas hálóként
szövi be a földrészeket. A halászsas, a ftistifecske és a
gólya tizezer ki]ométert utazk egészen Afrika déli csücs.
kéig' A legtöbb madár azonban akozep-afu1kai őserdők.
ben, oázisokban és a szavannák vizes terúletein tele] át.
Velt.rk szi.iletett menetrendjüket követve a költöző mada-
rak májusig ismét r.isszaérkeznek hozzánk.

Ujabban a tavasz azonban nem olyan, mint azelőtt.
Február közepén a nagy melegben virágzk a Íűzbarká-
ja, és már látni lehet a Spanyolországből érkező darva.
kat, a rozsdafarkú a szokásosnál három héttel korábban
építi a fészkét. Sok madár _ ahogyan a feketerigó és a
pinty is * az enyhe idő miatt el sem repi.rlt délre. Ez a
ténv drámai fejlemény kezdetét jelzii az e1yrc fokozódó
időjárás-valtozás, az enyhe téI, száraz nyár madararnk
fajtagazdagságát fenyegeti. A madárvilágban ugyanis
azok a fajok, ameiyek csak kisebb távolságokra költöz-
nek, génjeikbe beepített programmal az indulásra és át-
telelésre. Egy résziik azonban itthon marad, és általában
éhen pusztul vagy megfagy, nem tud utó<lot nevelni. Az
utóbbi évek enyhe telei rniatt azonban az itthonmaradók
nagy része életben maradt, és ez felborította a madárvi-
lág egyensulyát. (A madarak ugyanis rész}en a tulnépe.
sedés miatt is költöznek melegebb éghajlatú tájakra.)
Robbanásszerűen xlkasodnak az itthon áttelelő madár-
fajok (szarka, feketvarjú' keselyű), illetve az olyan mada-
rak, mint a vörósbegy, a mezei pacsirta és a feketerigó,
amelyek költözésre és áttelelésre is képesek, helybcn te-
lelő madarakká vátnak. A későn érkező madarak (sárga-
rigó, fiiLlemii{e, mezei poszÁta és kakukk) hontalanokká
válnak mire megérkeznek, a fészkeiket már elfoglaltak
mások. A természetes kiválasztódásigy az áttelelőknek
kedvez, hiszen ők juthatnak a legjobb költőhelyekre; ma.
dárvilágr:nk sok fajjal szegényebb lesz'

A ná]unk kö]tő madárfajok hatvan százaléka ve-
szélyben van, elsősorban a költöző fajok (felére csök-
kent a nyaktekercs-, a tövisszúrógébics., a partifecske-
, a mocsári nádiposzáta- és a kerti rozsdavarjú-áLlo.
mány, nyolcvan száza|ék'kalcsökkent a rozsdás csalán-
csúcs. és hantmadár-állománv).

A tudósok eddig az é|ettét megzavarását és a kör-
nyezetszennyezést okolták a Íajták pusztulásáért, de az
újabb feltételezések szerint a vá|tozó klíma legalább
olyan nagy mértékben felelős érte.

Tudod+, hogy...
a legtöbb ki5lrÍ'öző madár száz és ezerötszáz méter kö-
zötti magsságban repr'il vándorútján. A gólyák négy-
ötezer méteres magasságban, a vadludak elérik a su-
gárhajtású repiiLlőgépek magasságát, a nyolceze rötszáz
métert is. A világrekorder az indiai csíkos vadlúd, ame-
lyik speciális vérösszetételének következtében még a
tizenegyezer méteres reptiLlési magasságot is képes el-
érni.

gyűjtötte: Dőczi Katalin (IUTA lAzz)
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A íogyasztói társada}om nagy
piacterén sokmindenne.| etetnek
minket és sziímos he|yre Íe] is üI-
tetnek" A poliÉ.9Zter olv;lsói biztl-
n'yára sokszor ta]áIkoznak reklá-
mokka], Evésopokkal, csodasze.

re kk e] ós,,f óÍé Í e,, m agya r s z ol gál ta tá so kka], é t te r m ek.
ke], termékekkc!.

Sorozatunk a kákán található csclm(lkkaÍ és a
saírszÁJak hasítás.zval Íoglalkozik annak & dekében, hogy
nÍ, Ícgyasztók egy kicsit v,édettebbek Ie'gyink, Szívese.n
láfunk rni nden hozz,iszó]ásL a]uasóink tanu}ságos tapasz-
taÍataii vagy kérdéseit személ1esen a természetben vagy
e- maí]en az atti]a@fabe r pol i' hu címen.

Mi|yen margarint kenÜnk a
kenyerünkre?

A hclyes tápláikozásról nap mint nap haliunk a rá-
dióban' a TV-ben, a Poliban és sorolhatnám tovább'
hogy még hol. A leggvakrabban általában azt a jő taná-
csot hallhatjuk, hogy az állati eredetű zsiradékok he-
lyett fogyasszunk növényi oiajat és margarint. Az iz-
letekberr sok,féle, legalább 6-8 Íóle margarin közül vá.
laszthatunk, Nehéz eldönteni melyiket is vegyük|

A választás könn.Vebbé téte]éhez szeretnék hozzáiá-
rulni.

Miita mindennapi táplálékunk a margarin?
Az 18ó0-as években Franciaországban sulyos élelmi-

szerhiány ielentkezett. Ennek két legfontosabb oka az
egyre fokozódó iparoscrdás és a francia.porosz háború
vcllt' Ezek hatására a mezőgazdaságban dolgozók szá.
rna lecsökkent. Rör.id időn belü] megoldhatatlan problé.
mának tírnt a vajhiánya, olyannvira hogy III. Napóleon
jrrtalmat tűzött ki vajat helyettesitő készítnrény előáLlitá-
sára' A díjat Mége-Mouries, francia vegyész nyerte el,
aki 1869-ben szabadalmaZtatta a termókét, melyben álla-
ti zsiradékból és tejből vajra emlékeztető ízii terméket
készített. Bár ennek a margarinnak sem azíze, sem a SZa-
8a nem hason]itott a vajéra azipari termelés hamarosan
megindult. Előszor 1870-ben Franciaországban, majd
1873-77 között Németországban, Ausztriában, Holland i-
ában, az EgyesiiLlt Államokban.

Kezdetben a rnargarint marhafaggvúból és teJbő| á11i-
tották eiő. A faggyrit kiol-
l, asztás után semlegesítették,
majd újra kikristályosították.
Ezután szétválasztották két-
féle olvadáspontú zsiradék-
ra, rnajd a lágyabb, alacso-
nyabb olvadáspontu zsirad é-
kot megolvasztották, tejjel
keverték össze, és az egyne-
mű eiegyet lehűtötték. A

kezdeti marhafaggyút a későbbiekben a sertészsír r,ál-
totta fel, majcl az olajfinornítási eljárások tőkóletesedé'
sével az t' Világháború idején előtérbe került 2 nli1'!nv'i
olaj. A II. \.ilágháborír kirobbanásának ideién a bálna.
zsirthasználták, majd a háború r,ége óta növényi ola-
jokat, vagy Vegyescn áilati- és ntivény'i zsrradékokat.

Mia margarin?
Az egyszeríí válasz az, hogv a tclítetlen olajmclle.

kulákat hidrogénezik, s ekkor a foiyekony olajból ke-
mény, szobahőmérsékleten szi|árci margarin kelctkezik"

A pontosabb ism'erethez 10 g margarin r'izsgálatá-
val jutunk. A lemért margarint 80.90 .C-tls r,ízfürdÓbc
téve 5 perc után három küjönböző térfo5atú fázist ész-
lc.lünk. Alu] he]yezkedik el a vizes tázls, kcizépc.n ar:
emulziós fázis, íölü] pedig a zsirac.lék.

A táblázatbó] látható, hogy. a kü]önböző ter:mékek
összetótele kisebb-nagvobb mértékben eltérő. A mar-
garin olyan étkezési zsiradék, melybe'l.izet, vagv tc'ict
és adalékanvagokat is raknak.

Milyen a|apanyagokból és hogyan á||itják e|i a
margarint?

A margaringvárlás három fő lépésből áll: a tej
előkészitése, ezze| párh.uzamosan a zsíralap előkészí-
tése, végül a megfelelő alapanyagokból a stabil emul-
ziő e|őáL|ítása.

A tejet megkell tisztitani a sz,ennyeződésekt(jl, ezért
előszöt szijrik, majc1 pasztőrözik. Ezután Sa\,anyitiák a
teje, ugYarus a margarinnak a vajra em]ékeztető szagát
és izét az erjedóskor keletkező vegvületek aclják'

A vizes margarinclk előállításánái ezek a nrűr.eletek
elmaradnak, mert vizet haszná]nak. A vajra emJékez.
tető ízt és szagot adalékanyagokkal próbálják meg pó-
tolni.

Az enrulzió előállítása c|őtt az alapanyagokba bele-
ker,,erik az adalékanYagokat, melyek közu1a iegfonto-
sabbak az emulgeátorok, melyek stabilizálják az emul-
zióI.. A- és D-r,.itamint is aclagoinak bele' A tartósító-
szereket - egyre ritkábbarr használják - és a sót a tejben
oldják fel.

Az alapanyagokat ezután erőteljes mechanikai ha-
tásokkal összekeverik, majd hútik'

osszeállította: Agota

Márka tömeg térfogat
(cm3)

hevités
ideje

vizes fázis
térfogata

(cm3)

emuIziós
fázis

térfogata
(cm3)

olajos fázis
térfogata

(cm3)

Rama 10 l z 60 z 7

Delma 10 10 6 3 ,5 0 ,5 6

Topper 10 12 30 1 o z

Linco I ( J o q 4 0
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A hajunrr szála
,,Egy hajszá| a fejen kevés, a levesben sok.,,
,,olyan a haja, mint a szénaboglya.,.
,,Még a hajatok sz'ámai is meg vannak szám|álva|,,
,,Hosszú haj, rtvid ész.''
...és még lehetne {olytatni ezeket a bolcsessegeket a fujünket

ör'ező hajkoronánkrói, de most hagyjuk az okoskodást, és merüi.
lr'rnk eI (a teljesseg igénye nélkül) a ,,hajászat,,témájában.

A haj különleges képződmény Az emberí fejbőrön átlagosan
l00 ezer hajszál virít.

Ha szőkék vagyunk, kb. 140 ezer hajszálunk van, ha barnák
708 eze1de ha vörös hajúak lennénk ,,csak csekély,, 90 ezet haj.
sz á|IaI rendelkeznénk.

A hajnövckedés üteme életkortól és egészségi áliapottól
fűggően változik. Egészséges embereknél 1'6 és 24 éves kor közott
n.ő a leggyorsabban. Ebben az időszakban az évi növekedés elér-
heti a 18 cm-t is, szemben a 13 cnr.es általános átlagértékkel.

Sámson ere-je a hajában volt, a hosszú hajában, Midőn a
filiszteusok levágták, Sámson elgyengült, de a végén megvakít.
va, megaLázva mégis ki tudott mozdítani egy épülettartó oszlo-
pot és magára meg elienségeire döntcitte az építményt.

Egy hajszál élettartama megközelítőleg 6 év, ami azt jelenti,
hogy egy egészséges fiatal felnőttnél, ha nem vágnánk le, nagyjá-
ból 107 cm hosszúságúra nőne meg, mielőtt kihullana és az Írj a
helyébe iépne.

Minderr egyes hajszálunknak önálló éIetciklusa van. A fejbőr
hajszálainak 90 száza]'éka mindig aktívan növekszik, 10 százaló-
ka pedig pihen.

1844-ben Gruby Dávid' a hírcs mallyal származás,3 párl'zsi
orvos/ aki többek közÖtt Dumas, Chopin, Ba|zac, Heine és más
hírességek csodaorvosa volt, felfedezte a kychophyton tonsurans
nevíí gombát, amely kopaszodást okoz.

Persze van természetes kopaszodás is' Ennek menete a
következő: minden hajszálhelyére egy jó darabig új hajszál nő, de
ha ez az új ha jszál már vékon.yabb, szakadékonyabb, rövidebb, az
a kopaszodás előjele iehet. Végül ezek a hajszálak is kihullanak, s
többé már nem pótlódnak.

A kopaszodás fokozatos folyamat. tt emberből kb. egy kezd
el a kamaszkor után rögtön kopaszodni. Bár a nők is kopaszod-
nak, a kopaszodás mégis a férfiaknál erőteljesebb. A iófarkat
r'iselő iányok, asszonyok homloka is növekedhet, mert a lófarok
súIya csökkenti a homlok vérkeringését, az ottani hajszálak nin-
csenek kellően iápláiva és kihullanak. (A dohányzásióI is issze-
szűkülnek az erek a feiben is és szintén hajhullás lehet a követ-
kezménye.)

Kimutatták, hogy a férfi nemi hormonok (az androgének) túl.
zott mértókű termelődése meghatározó tényező a kopasz fej ki-
alakulásábalr. Tehát a kopaszság elkerülésének egyik lratásos
módja, ha kasztráltatjrrk magunkat (mármint a férfiak), még a
pubertás eiőtt. (A szultán háremében nem volt kopasz eunuch-.)

A kopasz ember lehet, hogy nem elég elegáns, de csaknem biz-
tos, hogy intenzívebb a szexualitása. (Ez persze még nem egyenlő
az,,ágy ördögével,,.)

' Azért van egy kis bökkenő a dolog elrendezésében, mert ahogy
a Íériak idősebbek lesznek, mind tapasztalhaiják szexuális erejúi<
hanyatlását, akár kopaszok, akár nem. A kopasz embereknél lehet,
hogy lassabban alszik ki a nemi vágy, mint a tobbieknél, de hogy
náIuk is kialszik, azbiztos'

Van természetes hajhullás is; naponta 30-50 szál kerül a fésűre
vagy a kefére, de ez még nem kóros dolog. }ó fudni, hogy a haj.

htrllás ősztől februárig foko-
zottabb.

Sajnos iobbféle beteg.
ség vagy más tényező is
idézhet elő hajhulláSt: Stressz, terhesség, szü]és,
fogamzásgátló, pajzsmirigy-megbetegedések, cu-
korbetegség, orbánc, tüdőgyulladás, influenza' a
vérszegénység egyes formái. Ilyen esetekben orvos-
hoz kell fordulni és a betegség okát keli kideríteni'

A haj anyagának 25 százaléka oxi gén, egy lretede
nitrogén, van benne kevés hidrogén, továbbá kén,
vas, réZ, keratirr és 50 százalékszén. Midezeket tá p.
Iá]kozás útjátr kell a hajba eijuttatni, úgy hogy'
együnk ésszerííen, okosan, változatosan; ne\reze.
tesen: fogyasszunk kevés húst, sok zöldsé'gfélét,
tejterméket és gyümölcsöt.

)jEi&s?3ls:ld
Láng 7Andrea recep|jei

Bajorkrém -,,Bavaroise,'

a legfinomabb vaníliakrém

Hozzávalók 1 vaníliarúd, só,2,5 dltei,
4 tojássárgája, 100 g cuko1, 10 g étkezési zse-
latin, 2 dl tejszín, 2 er'őkanál konyak

Elkészí-tés: A vaníliarudat felhasítjuk és
egy csipet sór.al a tejbe dobjuk, felforral-
juk' Közben a tojássárgákat fehéredésig ke-
verjiiLk a cukorral. Vékony sup1árban, állan-
dóan keverve hozzáadjt:ka tejet, visszaönt-
ji;dr- az egészet a lábasba, és szüntelenul ke-
verve/ mérsékelt tűzön sűrűsödésig hevít-
jtik, de nem forraljuk, mert kicsapódik a to-
jás! A zselatint elkeverjük 1. dlvízzel, és a
forró krémhez keveriük. Az edényt jeges-
hideg vízbe állítjuk, és gyakorta megkever-
getve kihűtjiik a krémet. Amikor ,,kotni,,
kezd, a tejszínt kemény habbá verjtik, és
kíméletesen beledolgozzuk" Flideg vízzel
kioblítünk vagy konyakkal meghintünk
négy kisebb Vagy egy nagyobb formát, be-
lesimítjuk a krémet, fóliával letakarjut, és
a forma nagyságától függően legalább 3-6
órára hidegre tesszük (legjobb előző nap el.
készíteni)'

Tálaláskor a formát (a legjobb az alumí-
nium, ui, az acéllal és a porcelánnal stb.
szemben ez vezeti a legegyerúetesebben a
hőt!) egy piilanatra főrrővizbe
mártjuk, a krémet tányértaborítjuk, és fan-
táziát:ilr- szerint gyümölcsfélékkel, tej szín.
habbal, csokoládéreszelékkel, öntetekkel
díszítii;k.
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NYrruvd rEJ.shlv zv
Nentrégiben a|ka]man vo]t részt venni egy tanu]-

mán;,útor,, me|ynek kr)zéppontjában új inÍormár:iós és
kommunikációs technoló7iák (Internet, multimédia,
szánítógép stb.) oktatásbe]i a]ka]mazásai voltak (an.
gol, kémia, fiilka). Az tit során megtsmerkedttink a
ho]] and tapaszfa Ia tokka|, Iátoga tás t tetttink három kü-
]önbrjző tÍpttsú kózéspikolában/ egy egyetemen
(Unív,ersity o{ Twente) és egy Íőiskolán (Educational
Facu}ty of Amsterdam). Elményekkel teli tarsollyal ér-
keztem meq; FerÍhegyre és mive] a tarso}y lyukas, a
Po]iESZterbe is elhullatok néhány é]ményt.

l|ew l|letrom|i$ Íunnu.newmet.nIl
Természetesen esett az eső, amikor leszálltunk a

Schiphol reptrlőtéren, mely Amszterdarn és Hága ko-
zött taláiható. Sejtettem, hogy neclr'cs |esz az idő, de
esernyőt nenr vittem magammal és úgy döntöttem/ nem
is vásárolok (peciig 10 méterenként kapni). Nem volt
gond, csak a múzeumokban néha Mr' Bean módjára
lapultam a rarliátorokhoz, hogy a farmerom megszá-
radjon. }\{indjárt az első napon kiderult, hogy jó helyre
jöttem, ugyanis a virágpiacon rábukkantam egy tuli-
pánfajtára, melynek neve Attila volt.

Héttagú csoportunk nagyobbik feie angoitanár volt,
én a fizikát és a ké.miát képviseltem. Ebbőlkővetkezően
bízonyos helyeket egyedul látogattam meg. Iiyen volt a
New Metropolis Science and Technology Center, amely
egy hipermodern négyszintes interaktír, játszóház. Az
épt-i{et egy hatalmas, zöld hajóhoz hasonlít, u1yanaz az
építész tervezte' aki a párizsi Pompidou központot.

A New Metropoiis egváltalán nem hasonlít a Csodak
Palotájára, ugyanis néhány klasszissal jobb. Minden szint
tele volt gyerekekkel és sziilőkkel. Volt, aki egy medence
széién távir ányítÁssal,,parkolta,, a hajóka t, voltal akik
belépőkártyáj ukkal tőzsdézt'ek egy számitógépekkel,
monitorokkal ellátott minibörzén. Kereket is lehetett cse-
rélni egy fól autón, a szdLlők szappanbuborékot húzhat-
tak gyerekük köré, a nagyobbak pedig egy igazi, fe7sze-
re]t laboratóriumba is beléphettek' Ebben a laborban a
gyerekek fehér köpenyt kaptak és fizka., kémia-' biolG
giatanárok foglalkoztak veli.ik' Szeretem az a|'yan helye'
ket, amelyek nem aknázhatókkiegykönnyen, ahova nem
elég egyszer ellátogatni, mert mindig találhatunk benne
újat és érdekeset. A New Metropolis ilyen hely.

ls[ola
Almere-Haven-ben meglátogattunk egy, a Polihoz

hasonló szellemű középiskolát. A város maga igen fiatal,
hiszen kb. húsz éwel ezelőtt a terirletet mégvizborítot-
ta. A főepitlet kÓzepén hatalmas ar:la van, ahol a diákok
nemcsak szijnetben tartózkodnak, hanem az órai szabad-
foglalkoások alatt is' Minden oldalon kis zárt szekré
nyekben számítógépek vannak, és a diákok ezeken ké
szíthetik el a dolgozataikat vagy késztilhetnek az ór6kra
CD-RoM-okat tantrlmányozva. Ebben az iskolában is

NY.lI-InIuyNvI Agg
kornplex a ternrészettudományos oktaiás, bár egy kicsit
rruás rendszerben, mint nálunk. ott ugyanis a gimi máso-
dik évfoivama után vizsga van (mint r.a-lunk a kisérett-
ségi), majd a későbbiekben már kirltin tantárgy a kémia,
biológia, fizika (a földrajz nincs benne a csomagban).
Mindhárom tudomán'vterületnek-kiÍön labclria van tech-
nikussai éSkét előadóteremmel. Erdekesség, hogy a har-
rnadikos, negyedikes diákok (akiket jobban érdekelnek
ezek a tárgyak) besegítenek a kisebbek gyakorlatain a ta-
nároknak. Az őrákegvébként 90 percesek.

A fiz1ka teremben öt számítógép volt és jópofa szi-
mtr]ációs programok segítségével lehetett közelebb ke-
rirlni a mozgás témakőréhez, az angoltanárok is nagvon
élvezték (ebből a programból hoztam is cgy példánvt)'
Informatika órán is voltanr, ahol a számirógépes isme-
reteket úgy gyakorolták a diákok, hogy házi dolgoza-
taikat írták Wordben vagy nyelvoktató Cf)-r'el íoglal-
koztak' Érdekescn és jól megvalósították a számítás.
technika összekapcsolását a többi tantárggyal.

A hangulat amúgy egész ,,polis,, volt,, a diákok és a
tanárok nyíltak és kedvesek voltak és hangsúlyozták:
ez az iskola nem olyan mint a holland iskolák általában
és remélik, ezt mi is észre fogjuk venni. Észrcvettem,
bár oit nem akkorák a különbségek, mrnt nálunk.

lnteruet
Sokszor halljuk, hogy a rni Sulinetünk szép ered-

mén1r Tényleg így van, és ebben egyáltalán nem va-
gyunk ]emaradva. Flollandiában nem volt ilyen nagy-
szabású, kormány áital finanszírozott program/ ésezért
kevesebb iskolának van hálózati csatlakozása és iqen
kevós büszkélkedhet még honlappal, Perszc jártam
olyan iskolában is, ahol korszerű ISDN kapcsolat volt.

Számomra történelmi esemény volt, hogy levelet
küldhettem haza egy utcai Internet terminálról. Itt I,cS-
ten még csak tervc'zgetik, Amszterdamban már sok
ilyen ütésbiztos, webezésre és e.mail-ek kildésére al-
kalmas terminál van' Te]efonkártyával működik, nem
drága (1 perc kb. 29 Ft) és esténként Sok fiatalt ]áttam
körtiLlöttük. Windows alapúak ez&t jó szolgálatot tesz
rajtuk egy gomb, melyen a felirat a kovetkező: RESET.

Aki esővédett heJyen akar Interneteznli és a saiát leve-
leit is megnézné (a fenti termináokka] ezt nem lehet),
több lehetőse1ge is van. Ehet, ihat az Internet Café-kban
(a leghíresebb a Vöröslámpás negyedben van), dc ha r'a-
laki tetézni szeretné a dolgokat, azok s zÁmárav anlnternet
Coffeeshop is, ahol nemcsak r'irtuálisan lehet eikábu]ni'

VégiiLl néhány hasznos webcím azoknak, aki Amsz-
terdam iránt érdeklődnek:

www.netland.nl / -jwest
www.cwi. nl / - stev en / amsterdam.html
wwr,l'.schiphol.nll
www.nbt.nl /NBT-amst-mus. html
www.hi.nll

Főző Atti|a
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szj n esztézi a.. egy érzékszerwvel más érzé-
ket lehet érzékelni.
m e t aÍöra : képzeletbeli hasonlat
rom an ti ka.. rémesen szétsőséges volt
A romantika korá-
ban minden ember
az' érzelmek és a
színbáz rabja le1t.
A miíveket egyes
szám első sze-
mélyberr írják,
hogy az oivasó ér-
vényesülni fudjon.
A szereplők szegé-
nyek közül állnak.
Az emberek t:l-
veszlették hitÍiket
és mindenüket.
Mire befeieztók
volna az épületet, a
stílusirányzat nagy
fordulatot vetl, és
átment gótikusba'..
A Jámbor Szándék
az AJ<'adémia irá-
nyába valósulmeg
művéhen.
Az első versszak második sorában szóis.
métlés van, bár czt szinonímával hajtja
végre.
Mi is ama vágyunk, hogy senki se szüljön
be|e az életünkbe.

Lz egész vers feltételes módban van. Ha
nem lenne, akkor sokkal gyengóbb lenne, és
tllyat mindenki tud írni.
Rhódeyné meghal és temetésén felolvassa a

Halotti verseket
(megfázik).

. Az idiís hölgyek
próbálják meg-
szerezni az,anyl'
könyvet, amiben
a párosodás van
írva.
Berzsenyi sok
forrást merített
lloratiustól.
Körülbelüt Íbl
évig tartott ez a
ciklus, ami hosz-
szú időnek szá-
mitott PetőÍiné1,
mert hangulat-
ember volt.
Szerintem nem
volt szép dolog
az kótőI, hogy
végz,eÍÍ' szegény
Esmeraldával.

Elete leágazóba kezd...
Kicsit Baudelaireikussá válik a vers
hagulata.
tsaudelaire saját esszét ír.
Ady Lédát ambivalensen szere1te.
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PoLiezoeok,
aragLaocl-aoh!
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.WÉBM{ fa| szerett|éb w1es-
íizenni szetette(i)orac|c iólri-
vát,tsÁ5aibat, irásobat, t^|zo-
bat iuttasb cl bccembcr r1-i5
A szef,|&sztosé5be.
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A |ap i||usztrációit Vértes Marce|| ra1zolta. Köszönöm SzászKatának, hogy
ötletéve| és kötetéve| gondoskodott a szerkesztőrőI és erról a szárnró|.

A Kozgazdasági PolitecÍlnikum Iapja
Felelős kiadó'" Horn Gábor

Felelős és tcjrde|ő szerkesztő.. Jakab Judit
Postacím'' 1096 Budapest, Vendel utca 3.

e- m a il: jjud it@ m a il. poli. h u
I n te rn e t : h ttp//www. po I i. h u /po |i/po I ig ra f/i n d ex. h tn

H á !ó za t.. P.' I p o l i g ra fI
Készül a Közgazdasági Politechnikum sokszorosító miihetyében
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