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EMLÉKEZTETŐ

az IT 2000. május 9-i ü|éséről

Jelen voltak:
diák

Mono|poli: Maros KornéI
(m)AsterX:
Intenzív o.: Tóth Kati
Balhé'SoK(K): Máté Petra
DeHAt: Schleer Tamás
WTL!azz:
Munkásosáály: -
Polisz
LeG-o.
Szmarl0
KAndi
HAmiS
PsychO
Dontésképtelenek
Polifom:
BUX.A:
DÓK:
tanárok:
Levezetó elnök:

szülő
Németh Lajosné
Bohácsné Kazal Zsuzsa

Ganzer Adrien
tkos Tamás
Ganzer Gáborné

Herczeg Tamás Tőkei Józsefné
Bohács Rita Kovács Judit

Pataki Judit
Szaller Mónika

Iakab Judit, Lendvai Györgyt' Marosvári Péteq Puskás Auréi
Scirleer Tamás

1' Napirendre kerti|t ismét az iskolai díjak kérdése. Továbbra is hangsú|yozaik' lrogy r'alameny-
nyi díj odaítélésére minden iskolapolgar javaslatot tehet, írásban - INDoKLÁssAL - teqesahet fel
bárkit, és az IT-képviselőn keresáűl vagy személyesen juttathatja e| jel<iltjeinek nevét Czibor Erzsi.
hez, a díjak fövédnökéhez. A jel<iltek közu.! az IT fogia kiválasáani - titkos szavaziissal -. hog1' k,ik

részesülnek elismerésben. (A múlt n^-WWi;an résáetes ismertetöt kozöltünk a dija}col-)
A Legnépszerűbb iskolapolgár díjanakjutalmát egy oklevélbeq egy kin1vben' egy kitűzoben. egy'Jó fej-szett''.beq továbbá egy vándor aranyfejben határoáuk meg. (Ha valaki kétszer megnl,eri a
Legnépszerűbb iskolapolgar-díj at, az aranyfej öröke az ové marad.)
Az új díj odaítélése minden iskolapolgár közvetlentil kinyilvánított véleménye alapján történik' A díj
megszerzéséhez a mindenkori legrragyobb osáály létsáma + l fií szavazata szükséges. (Az
|999/2000. tanévben ez a szitm 30) A díjazandót egyszerű többséggel |ehet megvalasztani' Fózó
Attila és Egervári Gergő teremtik meg a technikai feltételeit annalq hogy a számítógépes hálózaton
jelö|hessen és voksolhasson mindenki. Az ő elóterjesztésük alapján a szayazás a következóképpen
fog bonyo|ódni:
Késztil egy weboldal, aho| olvasható a szavazással kapcsolatos isszes tudnival ó. Ea, aweboldalt
kiilönbtzó helyeken reKámozzák (pl,: bejelentő képernyő stb'). A szavazás a weboldal elolvasása
után e.mailben torténik. Alevélben csak egy nevet kell (és lehet) megadni, majd ea egy program
kiértékeli. LszavazAs statisztikája látható lesz a fentebb enrlített webotdalon. Ósak oolitechnikumos
azonosítójú egyének szavazhatnak. A szijlók - azonosítójuk nem lévén, és mert nincs elég informáci-
ójuk az iskolai polgárokó| - lemondtak (képviselőjük útjan) szavazati jogukról. A hetedikesek sza-
vazási feltételeinek megteremtése folyamatban van.
A rendszer kiépítésének' beúzemelésének határideje: 2000. május 25. Voksolni 2000. június 9.ig
lebet.



Íatkoztak' oklevél valamennyi díjazottnak jár az egyéb jutalmak mellett'

2' Azúj kuratóriumi diák tag jetilése valantennyi osztályban megtÖíént (megtörténhetett). A

képviselók már ajeloltek nevével érkeztek az ülésrc' Öt tanulót delegá|tak a küItnböző osztályok'
akik vállalnák is a feladatokat. Az IT etnapolta a tagválasz1ást, nlert versenyhelyzet lévén lehetőséget
kíván biztosítani valaInennyijeIoltnek a bemutatkoásra' A kovetkező ülésre meghívjuk Rádi Zsuzsa
(I\4unkrtsosáály)' Schleer Tamás (DeHÁt), Szabó Tímea (Intenzív osztá|y')' Tókei Tímea (Szmarl0)
és Varga Ági (MunkásosztáIy) diákokat, hogy a velük való személyes megismerkedés után döntsünk
az űj kuratóriumi tag szernélyéről.

I-cgkozelebbjúnius ó-én, fel otkor találkozunk, ainikor egyebek kozt az iskolai díjak odaitéIését és a
kuratóriumi diák tag megválasaását bonyolitjuk le' Meghivott vendégünk az iskolai díjak fbvédnoke'
Czibor Erzsi.

Aház\gazdai ésjegyzői teendók a szülőkre hárulnak majd.

Budapest, 2000. május ló'
Bohács Rha és Jakab Judit

EMI-ÉKEZT.ETo
az IT 2000. június 6-i üIéséről

Jelen voltak:
dnk sziil(i

Monolpoli' . Németh Lajosné
(m)AsterX: Zséde|y Győző Bohácsné Kazai Zsuzsa
lntenzív o.' Tóth Kati
BalhéSoK(K): - Csillag Zoltánné
DeHÁt: Schleer Tamas
IUTAlazz
Munkásosaály:
Polisz Ganzer Adrien Ganzer Gábomé
LeG-o.
Szmar10 - Tókei Józsefné
KAndi - Kovács Judit
HAmiS
PsychO
DöntésképteIenek:
Polifom: Szaller Mólrika
BTIX-A:
DOK:
tanárok: Jakab Judit, Marosvári Péler' Puskás Aurél
vendégek: Benkő Margita, Rádi Zsuzsa, Szabó Tímea'
Levezető elnók' Kovács Judit



Igen sajnálatos, hogy az Iskolatanács munkája, dontésképessége veszélybe került néhány IT+ag mi-

att. akik nenljelentek meg az ülésen' Tudható volt előre, hogy ezen az űlésen tobb kérdésben is hatá.

roznunk kell, amely napírendck nem vihetók át más időpontra- Az Iskolatanács lejáratása. ha nern tud

a politechnikumi szokásoknak megfelelően iskolai díjakat osztani' mert eg.ves delegá|tak nem érzik

crkÖlcsi kótelességüknek' hogy részt vegyenek ajelölési, döntési folyamatban' IJgyanakkor a poli-

technikumi demokratikus szellem és gyakorlat sénil, ha nem legitim módon dont(ink a t.einrerult kór-

désekben'

,l 
A kuratóriumi diák tagielöltek száma a legutóbbi iT-iilés óta csókkent' 

.fokei 
Timea e{ \ ar.{i \[]

visszaléptek' Rádi Zsuzsa' Schleer.I.amás és Szabó Tímea bemutatkozása után titkos szar,azassai

eldólt, hogy Rádi Zsuzsa munkásosztá|yos tanuló fogia a jövőben képviselni a diákráqot a ku-

ratóriumi ülésekcn. Gratulálunk neki

Ezúton kiiszönjük Bohács Rita lekiiszönő kuratóriumi tngnak az eddigi munkáját.

2' Utolsó IT.ülés lévén az isko|ai díjazottakról határoztunk- lv1egismertük a díjak váromán1.osait iI.

letve azokat az érveket' mel-vek alapján az iskolapolgárokjeloltek egyéncket, csoportokat az elisnre-

résre, majd titkos szavazással eldőIt. kik az l999/2000. tanévjutalrnazottjai, A díjkiosztásjtinius 22.

én' az óvzárón iesz'

3, Az idei bal|agás értékelésekor markáns vélemények fogalmaztidtak meg az esti ballagas ellen és

mellett, a hagyományok megtartása illetve megváltoztatása szándékával' továbbá irj otlcte:k is hangot

kaptak egy nagyszabású '.bolond ballagással,' kapcsolatban' Ime ezek kdzul kettó'

,.Sajnos az esíi tirakra való ÍekjnteÍlel ncm.,ikerülrÍokikaí, tl|etve rid':oJclvátalckti kts:itelti' A

csalddi únneplés is elmaradt, mivel Ritanak már délután nég5, tirára be kelleÍt jÓnnie u: iskrl/ába,

annak ellenére, hogl este B.kar kezdőtlr)tÍ a hallagó's. A ballagást kovetőcn pedig tnűr túl ke's.tji vllí

az időponÍ egl vacsorameghivashoz. Ez lermészetesen c'sak eg,,t,clenlény a sok kÓzu|' (te '':L,rr,|)úm,
ha a hallagás l,alamivel korábban lenne, amikor még vilagos van. ''

,,Á ballagás nag,;on hangulatos volt, a cs:alod a déIutáni órákhan T'|szelijtt, iguz, tt: titule7lalÍ tűl.
kiil' Nem keIlene yálÍclztalni rüjtu, igl.jó, ahogl t,atl.',

4. AzI.| munkájának értékelése. részben a beve-
zetésben írtak miatt, részben a kései órákra való
tekirrtettel - mellózte az alaposságot. Az lT-titkár
rrregFelelőnek minósítette az eW égz'eÍt munkát,
utalt arra, hog'v fontos kérdésekben szÚlettek
dóntések. MegköszÖnte nrinden jeleniévő mun-
káját, különos tekintettel Kovács Juditéra' aki
négy éven kcresztül képviselte a KAldit, és most
búcsúl vesz az IT-től'
Kovács Judit ,,az utolsó szó jogán'' e|rnondta'
hogy az IT.nek kÓszönhetóen sokat változt.ltt,
rnely abban mutatkozott meg, hogy sokkal tole-
ránsabb, tűrelmesebb lett gyermekével.

Lcgközelebb az új tanér'ben találkozunk (reszben)
új tagokka|' új erőkkel' (részben) új szándékokkal
és (mindenképpen) új hozzáállással.

Budapest, 2000. június ó,
Bohácsné Kazai Zsuzsanna és Jakab Judit
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Sa.1nos, most netn olyan hosszú a lista, rnint az elmúIt Wffif oan volt. Am sokarl
vií'r;ák a napokban az eredmény't, és rernólenr' szepteInberben sok-sok diaknak gratrt-
lálhatunk.

Akikre most bi-iszkék r,agyunk:

Anta| Móni Szmarl0 - román nyelv fe|sőfokú 'C'

Kund Atti la Psycho - ango| nyelv középfokú 'C'

Az idegeruryelü munkacsoport nevében:
Varsa Adrienne

Nyert a NYERT!
Áz Országos Young Errterprise Verserryen a NYERI céget az ország legjobb cógének riyil.
várrították. A jutalorrr: részt velrettlek a Nernzetközi YE.Verserryerr Hannor'erben, a Vi
lágkiáilítás idején!
Gratulálunk és sok sikert kívánunk rlrirrcien tagliak:

Istráb Andrea
Mátrai Judit
Kovács Enikő

Domány |ion.
Tóth Agi

Nagy Zsuzsi
Pokorádi Tamás

Szi|ágyi Zso|t
Temesi Márton
Schleer Tamás

Lehoczki Zo|tán

Ezen kívül külön gratulálunk azoknak a diákoknak, aklk az országbarr a legjobb dolgo-
zatokat írták:

Mátrai Judit termelési igazgató
Istráb Andrea dolgozó

Kovács Enikő feilesztési igazgató
Daróczi Judit
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lskolabírósági hírek

Az lskolabíróság 2000. rnájus l0.én
tárgyalÍa:

Ercsényi Adám (InlenzÍv),
Nagy Géza (BalhéSoK(K)),
Radnai Katalin (IttÍenzív),

Stcili Eszter (Le(i-o),
Tóth Ákos (K{ndi) ügyé|'

A bíróság tagjai:
Takács Zsuzsanna'
Karcis Gábor,
Diósi A|ojzia

Ercsényi Ádámot inÍbrmatika tanára, Te|ek
Andrea je|enteÍte fel, mert a harmadik ne-
gyedévi gépírás vizsgát - többsztri halasztás
után bekiitött kezére és sérü|ésére hivatkoz.
va rrem tette |e. Aznap viszont közvetlenül
utána testku|túra.órán röplabdázott; kÓz-
ben a kezéről |ekeriilt a kötés'
Á tárg,,aláson Ádáru azt áIlítoua, hogy any-
nyira fájt a keze, hog! tényleg nem tudott
gépelni. Mósrészt axlnhan rákénysxeriilt,
hogv röplaldáaon' merí séfiiléséről nem volt
orvosi igazolasa, és tigl érezle' hclg; .;em
Szabó László, sem pedig oszíCllyÍarsai neht
értenék ezÍ meg. Á bírósúg ezt lz émelést nent

fogadta el-

Ádámot a bíróság szigorú 'megrtlvásban
részesítette. E|őre megvonta Adámtól azt n
lehetőséget, lrogy a gépírás teljesítése nélkül
szerződéssel második évfolyamlra léphessen-
Ezen túl jelen tanévben gópirásból minden
számonkérésen ktitelező részt vennie' Pótlá-
si vagy ha|asztási alkalmat csak abban az
esetben kaphat, ha tartósan beteg; a szü|ők
ezt tclefonon a betegség elsó napján jclzik, és
a mu|asztást kovetően pedig orvosi igazo|ást
nvúit be'

Nagy Gézát osztályfőniikei, Csurke lbo]va es

Horváth Alcxandra jelentették fel. Inert 2l iga-

zolatlan órát gyújtott Tssze l\4irlasztásai túlnvo.

rnó tobbségében - 20 óra - reggeli késésektről

származnak.
A targnlásott (}éza arra hivatkozot!, }ltl55; stt1ltcl.s

nem erénya a ponÍosság: régi iskolajabarl i.r .trl.

kat . allí|ólag tnég |öbhet . késeÍr. }vIagv_ani:ultit

azzal egésziteÍte ki, hrlgy messzirtjl kell beérttte'

A bit.óság nern igazan azonosulÍ Géza mag,ttrá-

zatb,a!: egvrész! úgy gondoljuk, hogy qnlitechni-

kumi t'i'tzt.ln1'!tt!hatt n.,m lakik t[ramuiatI táv,! dz

intéznéry,ti)|; músrészt túIfiatal még ahho:, htl53.

szokósrendszcrétt ne tudtn y,álÍtlztcl|ttj,

Nagy Gézát a tríróság szigorú megrovásban

rószesíteÍte- Az |999/2000.es tanél' hátralevő

részében, illetve a 2000/200I-os tanév első ne-

gyedében 8:05-ig kell megérkeznie az iskolába

és a speciális ,,feketelistát,, kcll aláírnia }Ia

8:05-8:15 k öz i i t t  érkezik,  t/3.  ha 8:15 után.

akkor l  igazo|at lan órát  kap, A 2O00/200l-es

tanév első ncgyedének végén a biróság konzultál.

ni fog az osztá|y|onökokkel. Amennyiben kedve-

ző változást tapaszta|unk, úgy a korlatozást |el.

oldjuk; ellcnkezó esetben azonban n1gghosszab-

bítjuk'
Miután a bíróság úgy érezte, hogy íjéza nem elég

komolysággal keze|t az tigYet' ezért tóteiesen ls

felhivtuk a t.igyelmót arra, hogy ha rgaz-oiatlan

óráinak szánra eléri a 30.at. akkor tanr'rlór jtl.r:i,i-

szonya a KÖzgazdasági Politechnik.umban n]cg.

sánik '

Í f *

Radnai Kata|int osztál}'fiőnÓke és testkultura.

tanára' Szabó László jelentette fe|' men cgr.

úszásóra i  muIasztásra hamisított  orvosi  iga-

zolást n}'Lljtott be' Szabó László rtgton észre.
Vette, hogy a dokurnentum nem valódi' de Katalrn

ezt e|ősztr tagadta' s csak néhány nap niúlra is.

merte e| a hanlisítás tényét' A fi:lje|entést Szabó

I-ászIó Katalin 1 igazo|nt|an ÍestkuItúrn.
órájával egószítette ki
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A tar2yalason KaÍalin elismerle, hogy hcmi-
sított, sőt, axt is, hogl előszijr hazudott, uni.
k()r ÍagadÍl, hogl az igazolas nen yalrjdi,
hÍentségül uzi hozÍafeI, hogt nes'sze Iokik, é,s
az úszásrjra reggelén nuir nent tudott onqs-
hoz menni, hogl igazolást szerezzel|. A llírrj-
sag nem igazbt ér!elte, hop, Katulttl hogyutt
akarfu le21alisan megoldcai ezt a prohlénút,
nert clóacüása elég zavaros volÍ; az tiltakt
enlitett célok pcdig nem allnak ös'szhangban
az egeszségügyi inrézmén),ek n),ity.ilL\r!úsi
rend.jél,,ct. A bíróság számáru nem tiszttlzó-
tlott, hogl Katalin miért nem fordult sxüIei.
hez ebben az üglben; miért nen kétíe őkct,
hogl segiÍsenek. A bíróság számára úÍJ,, |űnt,
hogv KaÍaltn bizr'lnyÍalan abban, hogll a Po.
liíechnikumban a szüIők ponloljtl,| hog,11,, i'
h/tny napot, aikalmaÍ igctzoIhatnak.

Radnai Katálint a bíróság súlyos megro.
vásban részesítette. A jelen tanóvben és a
követkcző félévben hiányzásai csak akkor
tekinthetők igazoltnak, ha szütei ezt a mu-
lasztás első napján te|efonon bejelentik; a
mulasáást ktvetően pedig az isko|ába va|ó
visszatéréskor orvosi igazolást n1ujtanak be.
A 2000/200t-es talrév második negvedének
r'égén a bíróság konzultáini fog az osztál}'iö-
nökökkel' Amennyiben Katalin hiánvzásaival
kapcsolatban újabb panasz nem nreni i  fe|.  ugy
az említett korlátozásokat feloldiuk'

Stei|i Esztert osztá|yfőnökei, I-endvai Györg1,i
és Barta Géza jelen(ették fel. mert l8 igazolat.
larr órát gyűjtttt csszc

Á lúrgvaláson Ii'sztt:r hcÍegség nia!! nent .fclettt
meg, dc.fclhcualmazttt tt biú'vigot, hogl' a: álttl-
lanos ,szenponÍok aliqljan vizsgáljo mag Q: íig|,,c!
és hozztltt d(hla'\t,

Esztert a bíróság megrovásban rószesítette' Az
l999i2000-es tanév hátralevő rószében' illetve a
2000/200l-es tanév első negyedóbcn 8:05. ig
kel| megérkeznie az iskolába és a speciális
,,fe ketelistát |, kel| a|áírnia- |'{a 8: 05.8 : t 5 közö tt
érkezik,  1/3 '  ha 8:15 után'  akkor l  igazolat lan
órát kap. A 2000/2001-es tanév első negyedénclk
végén a bíróság konzultálni fog az osáá|y|ono-
kókkel Amennyiben kedvező változást tapaszta-
Iunk, úgy a korlátozást feloldjuk' ellenkező eset-
ben azonban *.u**':::U 

"o

Tóth Ákost osztá|yfőniikei, Láng Andrea és
Szász Kata je lentctték fe l '  mert l7 igazolat larr
órát gl.tiitott óssze.

A /tirg,ail{!.9p, Ákos rten .jclctt nteg' ig,, a biró.
'sag az áItalanos szemponltlk alapjan t,izsgttlt,l
mcg az ijq\/c! é.s hozot! dönlé.'t.

Ákost a bíróság megrovásban részesítette.
Ilzen túl, ha a 200Úl200l-es tanévlren a Köz-
gazdasági Politechnikum tanulója |esz' aklior
az első negyedben 8:05-ig kcl| megérkeznie az
isko|ába és a speciális ,,feketalisttiÍ,, 

kelt aláír-
rt ia '  Ha 8:05.8:t5 k i iz i i t t  érkezik.  l /3 '  ha 8:15
után' akkor l igazo|at|an órát kap A
2000/200I.es tanév e|ső negyedének vógén a
bíróság konzultá|ni Íbg Ákos akkori osztáI\.Íöno.
kevel '  Amennyiberr kcdr.ez ö  va|1ozast taDasl la.
Iunk. úgy a kor latozas l  |e|oldjuk; c| lcnkezo eset.
ben azonban meghosszabbir juk

Budapest,  2000'  júnirrs 9.

Diósi Alo.jzia
iskolabíró



A kilencedikesekkel történt
- (ncn az) elso {ejezet '

Közgazdaság1 Politechnikum
Iskolabíróság

, WW{

Jogorvoslati kére|em

Tárgl: a 9. évfolyam szabad órara jarásanak jogellenes megvonása.

Tisztelt Isko|abíróság!

Keresettel fordulunk onokhoz, az 1999/2000. tanév 9. évfolyamát értjogsérelem ügyében. A
Közgazdasígi Politechnikum által 1998. őszén kiadott ,,Ilyenek vagyunk'' című kiadványban
(mely az iskolavri|asaást hivatott segíteni), közzetett szöveg, valamint az iskola internetes
honlapjan megielent tájékoztató szerint az intézményberr' a kivételektöl eltekintve, a tanórak
látogatasa nem kÓtelezó: ,,A Közgazdasági Politechnikum alapelvei között szerepel' hogy
tanítasi időben a diakoknak az iskola épületében kell tartózkodniuk' az iskola a munkavégzés
sántere, de a tanórák |átogatása - néhany kivételtől eltekintve (idegen nyelv, testkultúf4
tanulóiroda) - nem kötelezó. Ilyenkor rendelkezesüke r{ll a könyvtrír és a folyóiratolvasó'
ahol alkalmuk van elmélytilt, önálló ismeretszerzésre, olvasasra.'' (Ityenek vagyunk 1998)
Azzal a ténnye| hogy ezze| a lehetőséggel (a Huhogás határozata alapjan) már nem élhetnek a
9. évfolyamos diríto( csak szeptemberben szembesü|tünk! A felvételt nyert diákok és szüleik
számétra rendezett elsó Fórumon (1999. június), sem tájékoztattak a szabad órara jaras
tiltásaÍól' pedig ekkor már a tanárok és a Koordinációs Bizottmany sámára kóztudott volt a
luhográs hatirozata|,
Ugy érentk' hogy a szabad váiasáás teljes dÖntési lehetósegét nem kapfuk meg így nem
tudjuk bizonyítani, hogy képesek vagyunk élni az átlagosnál nagyobb szabadsággal! ,,A
szabad válasaas nagy felelósség ezért elsósorban olyan gyerekeket várnalq.akik szeretnek és
tudnak egyedül' átgondoltan dÖnteni, akik vallatjak döntésüket, es koruknak megfeleló
érettséggel képesek élni az átlagosná nagyobb szabadsaggal." (megielent: Prilyavrilasztás,
továbbtanulás 1999; Prályavalasáás előtt... l 999)
Kérjük a Tisztelt Isko|abíróságot' hogy a fenti tények figyelembe vételéve! objektíveq a
pedagógiai szempontok mellözésével bírálja el keresetrinket'

Tisaelettel:

Csillag Zoltri,rrné (IT-tag) [ liíloo Yo({j*J
Csillag Zsuzsa (BalhéSoK(K)) C5;2)* .7st, =^u)
Tóth Katalin (Inteniv osáály, ÍT-tag) rcLr.. fuL1á.,

Budapest, 2000. mi{rcius 14.
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Csillag Zoltánnó,
Csi l lag Zsuzsa,
Tóth Katalin részére

Tisztelt Iskolapolgárok!

onÓk jogorvoslati kérelemmel fordultak az iskolabírósághoz, rnel5,ben kérik, hogy
vizsgálja meg a pedagógusktizösség döntését, rnely a 9. édolyam számala l999. szeptern-
bertől bevezette a kötelező órára járást. Az elozetes tájékoztatóktól eltérően l999 szeptenr-
berétől a szüiők és diá(ok számara vá,r.atlanul új helyzetben kezdődott a tanér'.

Valóban egyoldalú szerződésmódosítást hajtott végre a Politechnikrrm pedagógusko-
ztissóge a fenti vá|toztatással. A másik szerződő fél azonban (a diakok és sziilők csopon.;a)
ráutaló rnagatartásáva| (azaz azzal, hogy tudomásul véve az új iskolai helyzetet a 9. évfo-
lyamon panasz nélkül elkezdte a tanulmányokat) elfogadta a szerződésmódositást.

A szerződésmódosítás erk<ilcsi megítélése nem dolgrurk. nyilvanvaló persze, hogy az
egyoldalú akaratból szitrmazó változtatás egy megkötött szerződés esetében egyáltalán nenl
szerencsés. Az azonban, hogy a másik szerződő fel nem ernelt panaszt, azt mutatja' hogy így
is elfogadhatónak tartotta a szerződés (mely az iskola és az iskolát választó.diakok és szülők
csopofija között jött létre) tartalmát.

A 2000. március 14-én megfoga|mazott.jogorvoslati kérelmet így iskolabírósági tár-
gyalásra nem bocsátjuk, mivel - isrnételjtik: a ráutaló magatartással való elfogadás révén -
hat és féi hónapig úgy tűnt, hogy egyetlen iskolapolgámak sem sérelmes tartalmilag (ha
esetleg formailag igen is) a szerződésmódosítás.

Az iskolabíróság rrevében -ami részben pedagógiai fórum is - úgy véljük, beadvá-
nyuknak a pcdagógusközósséget érdenres inkább céloznia' kérve az ;irgy esetleges újratár.
gyalását.

Tisáelettel:

Budapest. 2000. ápriI is 25.

az iskolabíróság titkarának'
Láng Andreának nevében

Bágyi Lász|ó iskolabiró

** *

Sztrá jk
***
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A Huhogás döntése
a 9. évfolyam őrárajárásának szabá|yozásárőI

2000. junius elsejei tilésén a l{uhogás a 9. ér{olyarn diakjainak peticiójrí'ra válaszképpen a
következő határozatot hozta:

A Huhogás tudonrásul vette, hogy az 1999-ben meghirdetett program és azaz év
szeptemberében bevezetett gy-akorlat e|tért az órara járás szabadsága kérdésében, s ezért a
diákok érdeksérelemként érteImezik a kötelező órara jarást.

Miután az é.vfolyam meggyőző egyöntehiséggel kiállt a mellett a kcivetelós rnellett.
hogy az órárajárás kötelezettségét legalább részben oldja fe| a pedagógusktizösség, a Húo-
gás úgy döntott, hogy 2000 szeptemberétől az édolyam diakjai szríLrnrira negyedévenként és
tantargyanként legfeljebb két tanóra mértékéig az orÍú< látogatása nem kötelező. Az admi-
nisztráció módja egy olyan aláíró ív (Íiizet, kutyanyelv) lesz, amelyen a pedagógus szignál.;a,
ellenjegyzi a kintmaradás tényét. Egyéb vonatkozásban a szabályok megegyeznek azokkal,
ameiyek a magasabb évfolyamokon én'ényberr varrnak. (A tartózkodás helye' a dolgozato.
kon r'aló részvétel feltételei stb.) A pedagógusközösség kifejezi azt areményét, hogy a diák-
ság elegendőnek és méltanyosnak tartja a szabáIyozásnak ezt a módját, amely a
BalhéSoK(K) és az lntenzív oszÍály dia(jait illeti meg az említett érrleksérplem olvoslása.
ként.

Budapes! 2000. június 2.
Lejegyeae: Puskás Arrrél, ügyvezetó koordinátor

. Epilógus .

"Hoztam is, nem is, volt is, nincs is"
Az a fajta tanulási, tanítási módszer' amit ma alkalmaznak' mióta létezik, kiilso kényszer
hatására mtik<'dik, amenrryire működik. Minden tanulás-végrehajtási intézményben, azaz
iskolában eá a módszert alkalmazzák. Aki tanul, azt nem motiválja más, csak valamilyen.
rnások á|tal diktált kényszerítő hatás.
Ea a Politechnikum alapítói és szabályainak megalkotói bátr.arr megkérdőjelexék. t]5- gon-
dolhattá.k, hogy minden tanulóban van anrryi önallóság és felelősségfudat, hogy el tudja
donteni, mikor és melyik tanórát halasztlratja el, hogy az azt követő órára tarruljon, va$-
csak egyszenien erőt gyűjtsön ara. Ennek a diintési lehetőségnek a megadásával az iskola
egyik alappillérét rakták |c. Azonban ezaza|appí||ér lengeteg gondot okozott, mivel kide-
rült, hogy a diákok nagy része nrégsem érettaz'ilyen fokil szabadságra.



#
tskola tanulási merrtalitását kéne nregváltoztatni, nrás, hatékonyabb nlódszerekkel kéne ta.
lru|ni, tarrítani? Esetleg képessé kérre tenni a diákokat a tananyag gyorsabb és nyilottabb be-
Í.ogadására? Talán nem is lehehre egv crsztálynyi olyan tizenóvest összeszedni' akik képesek
lennérrek a szabad órárajárásjogával élni, és trcnr visszaélni? Nehéz kérdések, arnelyekre
azotrbatr egyszerű és egyértelrnű vá|aszt adott a Huhog:ts '99.ben: Áz |999l20O0-es tallév
ki lencedikeseinek készült ' 'I lyenek vagvunk' '-ban megjelentekkel e||entétben elt ör ö l ték a
szabad órára járástazÚj évfolyarrr szálnára. Most már osak az a kérclés, volt-e értelnre a
vá|toztatásnak. Az eddigi tanu|mzuryi eredmények a kilcrrcedik év{olyamban azt mutatják,
hogy igen. Azonban itt nem csak er.r.ől vart sz'ő. F'zze| a változJatással nem csupán szerződés-
szegós t ö l tént. harrem a PoIiteclrnikum arcuiala is nagyIrarr vá|rozlrat ' Am ezek az érvek nra
tnár nem érnek semmit. Ugyanis az lskolabíróság a LlallléSoK(K) ós az lntenzív osztály á|tal
készített beadvárryt elutasította' A beadl'ányban kéfték az tigyjogorvoslását' egyoldalír
szerződésszegésre hivatkozva, valarhint aIra, lrogy a diákok és a szülők a változtatásról csak
szeptember elején értesü|tek. A biróság azonban '.ráutaló magatar.tással való elfogadásra.'
hivatkozva, mivel - szerinte . hat és fél hónapig egy iskolapo|gár serrr fcjeáe ki érdelnlege-
sen sórelmét, nem terjesztette tiírgyalásra az ügyet. Inkább azt ajánlotta, hogy a lluhogásnál
próbá|ko:zanak a sérelem orvoslásával.
Ekkor a kilencedikesek utolsó elkeseredésükben egynapos szn.á.ikot akartak tartani, de egy
mcg nem fogalmazott, azonban pozitír,változtatással kecsegtető ígérettel ezt a sztrájkot egy-
órás figyelmeztető sztrájka sikcrült lcszorítani. Az igéretet teft kö\'ette. és a június l-jei Hu-
hogáson beterjesztésre keriilt az ajavaslat, me|yet meg is szavaztak aznap e,sfe a tarrárok. és
Inelybe rnásnap reggel - bár vegyes éIzelrnek mcliett - beletör.ődtek az érintett diákok' A ha.
tiirozat pedig nem volt rnás, rnirrt lrogy a jövő év elejétől rnirrden negyedben, minden tan-
tárgybó| két-két óráról szabadon hiányozhat bámely, akkor már tizedikes iskolapolgár. E'z a
vá|tozás azcnban - szerintem - egyálta|án nenr olyan kedvező, mint amilvenrrek látszik' I1gy
ilyen döntés után már az sern ti|takozhat joggal. aki szeretne . E'zz'e| a változtatással a népme-
sei ''hoaam is, meg nem is'' szindrónra lép fel.
Egy héttel a Húogás döntése után úgy látszik' rninden-ki beletörődött a határozatba. lr4in-
denki fráradtan vi{rja a nyari szünetet, vagy idegeskedik az év r'ógi jegye miatt. Ahogy lélek-
tanilagjól megalapozottan szeptenrber elején kcizci|ték a szabad órára jrirás eltörlését, mikor
niég a gólyak aá sem tudták, hogy hol a WC az iskolábari, úgy a tanítás vógén hoznak ú.j
dÓntést, melyet persze senkinek sincs kedve, ideje ellenezni' Nenl tételezenr fel a szándékos-
sagot' de ezek az időpontok nenr tul szerencsések egy kezdő osztály szánrára.
lgy a kérdés már csak az, hogy ni jcihet még. Milyen alapvető trrlajdonságait változtatiák,
sziintetik meg rnég az iskolának? Mondjuk néhany év tnúlva lesznek-e még negyedél,ek'
ttcgyedóvi l"izsgák, ktjztilni kell.e majd a tanulókkal egy hétte| előr.e a dolgozutok időpont.
1at? Az új édolyamok kapnak-e majd betartatlan igéretekct' vagy nekik *á. n"1n is lesz nrit
ígémi? Van-e esély arra' lrogy ők se egy átlagos iskola átlagos tanulói legyenek? Remélcm.
hogy ők is jól fogiák érezni rnagukat a Poliban, még ha nenr is.iárhatnakéabadon órára,
ahogy ni' jelen|egi kilenceilikesek sem. Remélem, de nenl hisz-em, hogy a szabad órára.iáI.ás
cltorlése vagy erős korlátozása tényleg hasznos lesz az egész iskola szÁlára.
Ánri volt, azmég van is (a szabad órára járás), és ezt mirrdig irigyelni fogiuk a felsőbb ér,-
f-olyamoktól Viszont pár ér, rnúIva már senki senr fogja nianyorrii, ,nivel*1ahogy Örkeny.fótékjában 

olvasható) atnít az embcrek nern tudnak, az nincs'
2000. iúnius 8.

Sárközi Zso|t . BalhéSoK(K)



A gyi|kogok közt,únk vannak

A ,pobog békeidők,, egyik nove||ájában
áriatlan gyerekek játszadoznak. Akasztá.
sost' A szerepek kiosztásakor a csapat
legfiataIabb tagjára, a hároméves kis|ány.
ra ju| az á|dozat szerepe' Ti|takozna, de
a tobbiek |ehurrogják- Társai annak
rend1e és módja szerint fe|akaszt'1ák' ma1d
e|sza|adnak a tett színhe|yérő|. A fe|nót-
tek világát gyakorolják: ez a játék |énye-
ge' de annak következményeivel nem
tudnak szembesülni: gyerekek' A mű
szerző1e Csáth Géza, aki natura|isztikus
pontosságga| vázo|ja a játék menetét és
annak végkife1|etét' Agresszióró|, durva.
ságró|, nézete|térésrő| szó sincs. Van
egy minta, egy tárgy, amelyet a gyerekek
készen kaptak, s ame|yet kipribá|nak.
Mert ez a szocial izáció lényege: a minta
és annak e|sajátítása' Az író diagnoszti-
zá|, az eredmény sú|yát azonban képte-
len eiviselni. Csáth Géza Ónkezéve| ve-
tett véget éIetének' de aki o|vassa no-
ve|láit '  az ma is hidegrázást kap. Ugy
látszik. nem sokan olvassák'

Ac ú1 évezred hajnalán egy 12 és egy 14
éves gyerek brutá|is kegyet|enséggeI
meggyi lko| egy 11 éves kis|ányt, saját
iskoIatársukat. Az esemény napokra
ura!1a a cím|apokat: tonkre is menne a
bulvársajtó. ha nem |ehetne mindennap
felhajtani vaIami vérfagyasztó tragédiát'
Most egy ideig el vannak látva. A kozvé-
lemény feIhordu|. racionál is okokat és
e|ozményeket kutat, va|iszínű|eg hiába.
A jéghegy csúcsát diada|masan meg |e-
hei mászni, a do|gok ki|enctized része
rejtve marad.

A fej|ett ipari civi|izáció |egyőzte a teret,
az időt, az éhséget, a betegséget és
mega|kotta saját fiktív és hagymázos vi-
lágát, aho| mindaz a szornyűség beko-
vetkezhet, és be is kovetkezik, ame|yet
sikerú|t számtjzni a jogá||amiság admi-

nisztratív szabá|yrendszeréből '  Es mindez
játék' aho| a résztvevok és a nézók a végen
akár ossze is kacsinthatnának' de jó '  hogy
sikerü|i végre egy kicsrt szórakoznt. Mert a
gépesíteit hétkoznapok egyik lényege a szo-
rakozás, ha már nagy munkáva| és véres
verejtékkeI az egész é|ettér kibetonozott
modernitás |ett, és a sivárságból - legalább
fikcióban - menekülni |ehet.
A törvények és szabá|yok szoros pórázon
tartják a po|gárt: autonómiát és kreativitást
prédiká|nak, hoIott tanuIni, doIgozni, vise|.
kedni '  megfe|e|ni ke|| a nap jó részében. De
vigaszu| ott a technika, s a |efojtott ÖsztönÓk
kor|átlan szabadságvággya| é|hetik ki ma.
gukat a virtuá|is és ezért veszé|ytelennek
tűnó agresszió tobzódásában. A gyi|ko|ást
é|vezni é5 tenni lehet; módjai és vá|fajai ki.
merítik a matematikai va|ószínúség számí-
tás vég|eteit Bárkiből lehet egy este - vagy
sok este? - erejéig Terminátor, Herkules
stb., és bármit megtehet, amit a szÜrke min.
dennapokban e| sem mer képzeIni. Sót,
mindazt megteheti, amitő| a szíve mé|yén
retteg. hogy ve|e, ,vagy azokka| torténik
meg, akiket szeret. Es a l iberáIis csa|ádmo-
del| és a manapság kÓtelező demokratizmus
a|apján e csoda nem a felnőtt |ét privi légiu-
ma' Bárki számára adaptá|ható korosziá|yos
alternatívái szulettek. Ki ne ismerné Tomot
és Jerryt? Es ki ne szeretné Tomot és
Jerryt? Tanmesébe i||ő. hogy mindig a
gyengébb győzt, Az meg egyenesen csoda'
hogy Tomon átmehet a ft1nyíró' az úthenger'
tÚzet gyújthatnak rajta és egyebek, de soha
sem lesz semmi baja. Erre buknak az avo-
dások. Es ha valame|yikük Jerry pé|da1ára
fejbe vágja óvodástársát, akkor ott az óvó
néni, aki majd rendet csiná|' Mert az a dol-
ga. Ha nem tud, az az ő hibája. Fűnyíró'
úthenger és gyufa pedig remé|hető|eg nem
keru|  a  k i cs ik  kezébe '  Ta|án ' '
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De fé|re az i| lúziókka|! A rendszervá|tás
környékén szü|etett generáció mindazt
készen kapta e szép új vi|ágbó|, amibő|
szü|eik és nagyszÜ|eik a |anyha szocia.
i izmus unalmában nem részesÜlhettek'
AkcióÍi lmek áttekinthetetIen kíná|atát '
stabrI videotéka há|ózatta|. Kereskede|mi
csatornákat, és ember legyen a talpan'
akr képes e|utasítant az ú1 magyar
mennyországot, ahol pártáI|ástó| függet.
lenú| |ehet és ke|| is Üdvözü|ni '  A kényes.
kedők inte||ektuá|is semmittevésébe be-
vágott rek|ámok gondoskodnak arró|,
hogy mindenki megÍz|elje a szintetikus
drogok új vá|faját.
Es a íő újdonság: az egész vi|ág imitáci-
ó1a: a számítógép- Ha enni kapsz, másra
valószíni iIeg nincs is szükséged Rajta
kívÜ|' RaÍiná|t programokka| kivégzőosz-
taggá képzódhetsz' és mel|ette maku|át.
|an erkolcsi kvaIitásokka| tetsze|eghetsz,
akár keresztény-nemzeti hangszerelés-
ben.
A bűvészmutatványok univerzaIizá|ódtak:
''Te vagy a főszerep|ő,' . hirdeti a mu|-
t ipIex reklám-pIakát, s tény|eg: Cipo||a
bennunk Van. s ugyanúgy képte|enek
vagyunk e||ená||ni, mint a Thomas Mann
regény technikai|ag a|u|képzett manipu.
lált szerencsétIenjei '
Az új generáció ifjonti |elkesedéssel' az
oregebbek pedig a pót|ás kényszere álta|
okozott szorongásokkaI vetették magukat
az ossznépi bo|dogságba' S ez a drog
korÜ|beIul akkora kaszá|ást végzett és
végez a ktrükben, mintha mondjuk a Mi-
kulás mindenkinek hasist és heroint hoz-
na, a kicsiknek pedig Extasyt, s a l ibera-
Iizmus szent torvénye a|apján senki sem
kifogásolná' hogy a torténe|mi|eg sokat
próbált szaká||as oreg mester miben sán-
t i ká| '
A ,,1áték''programok, a szerep,'játékok'', a
,.játék''fegyver kereskede|em stb. - ÜzIet.
A drog is az' A sors szeszélye Ío|ytán az
ggyiket |ehet, a másikat nem.
Es még 1ó, ha az óvodások megmarad-
nak a Tom és Jerryné|, mert tudvalevő,
hogy mi, magyarok. nagyobb szel lemi
befogadóképességgeI rendeIkezÜnk, mint

bárki, s a bugyuta dajkamesék he|yett min-
ket mindig is a véres t örténe|mi igazságok
fogIalkoztattak. A t örténelmi igazságok fe|-
hoit az integrációs sze|ek csak e|fú1ák(?)
de biztos: vér, az marad' Megszokásbói
vagy Újraszokásbó|, az mindegy' De sok.

Ki tudja, mi Van ma a 6.14 éves korosztály
fejében? Melyikük gyakorolta be az agyon.
verést a technika magányában? Sajnos' ezt
nem derítik ki a magyar nye|Vi és matematl.
ka do|gozatok és felvéte|i tesztek.
A hatvanas évek hÍres szociá|pszicho|ógiai
kÍsér|etei vetették fel e|oszor' hogy az em-
berek kétharmada képes gyiIko|ni, ha
,,helyzetbe,, kerú|',,HelyzeÍ,, pedig Van' sok-
szor játékbi|, egyszer pedig - ne adj |sten
- é|esben.
A 12 és , l4 éves gyerek ,,csak,,a kétharmad
része' A he|yzet pedig éles vo|t, de minden
bizonnyaI játékbó| már néhányszor kipró-
bá|ták'
A kis|ány meghalt; erre magyarázat' bocsá.
nat és Íe|mentés nincs. E|etek t önkremen.
tek; bosszú és buntetés Iehet, de megoIdást
ezen a vi lágon senki sem adhat'
En csak egy egyszerí1 háziasszonyi menta-
Iitással megá|dott kispo|gár vagyok' aki sze-
retne nyugodtan é|ni. Nekem is van egy 11
éves gyerekem. Va|amint egy 9 és egy 13
éves is '
A gyi lkosok kÖztünk vannak. De mikor és ki
vonja végre fele|osségre a búnosöket?

Lu lu



4,, -WWf
,,Végre eg/ verseny, amiben Mi Q.anerők) nyerünk.'. ,,

NA,\A illVAfAtOS

ÉneuuÁalÁzar
vÉe eneoJiláNY

Számon tartja és azaranyakat is g1ujti;
SzabLac

Politechnikum, 2000' május 10
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tlÉoarrecrrtrtáNv

Az a|ábbi eseménvek után lehetett oontokat kapni:
. KeréL?ár - luízibajnokság Il' Íbrduló
o Ballagók - Maradók
. Diák - Tanár

- EGYÉNI VERSENY -

Csak az.első tíz helyezett eredményévell

.I{OLGYEK. . URAK-

- CSAPATVERSENY -

(N'Íivel az osááty{önököknek lehetöségük van az osztályukat erósíteni' ezért öket az átlagolásnál
saját osztályuk létsámába is beszámítjuk.)

Í. Szmarta 6|29
2' DcHÁt 3005,5
3' Tanerök 350ó,5
4 Polifoam 2019
,{ Monopoli 1789,5
6 Polisz. l24l
7 BalhéSoK(K) 1421'5
8. (m)Aster-X 1181,5

26 236
2L 143
39 90
28 72
L t  o o

) 4  { ?

2'.r 57
21 44

Gratulálok a Testkultura Munkacsoport nevében, sportbaráti üdvözlettel:

Politecbnikum, május l5.

Hely Név ogztá|v ?ont Ha|v NéV oozíá|v ?ont

1. Erdél1'i Krisáa DeFIAt |,07
2. Tökei Tímea Sanar|a 1059

Prciszner Nóra DetlÁt 1053
4. Antal Mónika Smrario 988,5
5 Balatoni Barbi Polísz 834,5
6 Zelencsuk Gréta Snnarla 793
7. Németh Szilüa Monopoli 682
8. Szabó Rita Polifoam 6s4
9. Nagv Eszter Morropoli 5'73
l0' Hajdú futa BalhéSoK(K) 5.10

1 . Gráspár András Tarrcrő 1 l23'5
2. Dráboczi Balázs SzrnarlO 1041,5
3 ' tsedó Gergely Szmar,l o 885
4' Csízm.ás András (nr)Aster-X 499
5- Szabó Márton Snnar|a. 485'5
6 Szcndi Zsolt Polifom 380,5
7. Vidos Mihály' Szmarl2 355'5
8. Colin Hackett Tört' Tancrő 256
a. Papp Jiinos DctlÁt 228
10. Cziczka Krisaian SznarlO 210.5

oazLá|y Font Létaz.

9. HaMis 1004,5 Zl 48
10. Psycho 834,5 21 40
11. Le(io 753 2A 38
|2' Murüi:lso' 147 7z ]4
I 3. Intenziv o. 61 8 26 24
14. Dönt es K. 647,5 30 22
I 5. JUI A Jazz 421 ,5 24 I I
i6' KÁndi 329 . 7| i6
LT BUX-A 39 16 2

Szabó Lasz|ó. a pontverseny jcgyzőjc
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VERSEI..IYSZAMOK Leánvok,/t{olcvek Fiúk'/Urak

60 m síkíutás Kardos Eezter (9zmar19) b,& mp

99t20OO

Ká|via oa|ázg (e|söA,) 7,7 mp

9t,199

40a m sikfutás Lukáce Mar|ann (e1a6A) ée

1.6kei Íífrca (ezmar1a) p 16 mp

97i9t)

1zci ld i  ZbalL {?al i iom) 5b,7 mp

99/?COC

2000 m síkfutás
(noi)

G á epá r Ccci)ia (Falná9oK(K)
bp ?? mp 99|2OOO

3000 m síkfutás
{férfi]

larna Norbe* (c|gö ^') 0 p ?1'./ fr?

9b/99

Cooper - teszt
(í2 perces futás)

oémegi Mónika (|F 0m ánia)
2b45 m 96197

Aarna Norbart (elobA) 3322 m
ger/99

Kislabdahajites 1 iharyi Mónika (|F on á nia)
.U  f r  O)  C f r  YOIY/

|,áref ai Kriszt\Án (iGRtc) 
./1 n

95/96

Gerelyhajítás arozdlk Zetzaa (tH)

27 m 74 c.m 93/94

1ubő LÁaz|ó (Tancr6) 39 m 36 cm

97/9b

Diszkdszvetés (1 kg/1 '5
ks)

Ialat oni tsarbara (?cliez)

23 m 1b cm 991?aOO

Molaár Lajae (I anerő) aQ m 2C, cn

96/97

súlylökés (3 kg/4,3 kg) Láz* Z6óf'a (|1afri'5)

10 m 26 cm 96197

Mo|nár Lajoe (1 ancrő) 15 m 46 cm

97t9b

Magasugrás Lázár Zaóf la (e|eőA)

135 cm 9T/96

1ándor leLvAn (í,áÚé) 17t> cm

9ö/9./

TávoIugrás Art.a| Módka (1zmario)
395 cn 99|2OOO

61o1,,;, Qárie| (5uoi) 5r7 cm

96i97

4 próba / futT. ugrÖ
(60 m,400 m, távol, ma.

oast

1amÁs orea iya  (Hami ,o)
329 ponL 9b/99

,ubó ALLta (?eych)) 595'b ?onL
9b/99

5 próba / futó - dobó
(60 m, kistabda, gerely,

diszkosz, Caoper - teszt)

Várhe|yi Flita (c|eőA)
4e,a,66 poní 97l98'

Úátind oénP-5 (laRjc) 739,a5 ?ant
96197

6 pÍóba (60 m, távol, ma-
gas, kislabda, súIy (3 kg/
4,3k9),2000 m/ 30Ao m)

l .áúr Zaóf,a (Nami,g)

752 ?onL 96/97

bá|hd Dére7 ( lGR lc )  \o31 7ont
9Ó/9./

16 wffif
ATtá'rtra csÚcsoK

si(otAcsÚcsoi(
ATLÉrti<a
8,8 mp SziiIeretÍ:

I>olimpitt

Régi
Bálind Dénes (lr'{c

I,ukács Mariant, (,F't'\ő A)

?.s-t:t2ttei
Régi:

Bálind Dénes (\,Íc N4aster)

I

I

Politechnikum, 2000. június 9

60 m/női
síkfutós

400mlférfi
síkfutás

Ú.t I

Kardos L,szler
(Szmar l0)

Szendi Zsolt
(Polifom)

58,7  mp

Master) 59,7 91/98 59.1 9'7198
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Leo-o.
(M)/sT€RX
|NT$zív oszTÁLV
NONOPOU
SZMARlO
BNTHISOK(IO
MUNKhSO.
POLTSZ

pÍVcHo
KáNDl
)UTA )Ázz
|+AIí|S
DÖNTTsKépTe]|.eNeK
PouÉoM
DEHIT

5í PoNT
50 poNT
31 pONT
30 PONT
90 PONT
90 poNT
1T5 PONT

'\ l<ór.etkező oldalakon zrz F]let és Ttrc|ornírnY A gt>n<lolkul:ís isk<l;Í1a cítrrű tízfor<Jultjs
r't:rsenyének feladatai talírlharrik. A ititék <tktól>crtől rrt:rjtrs z'ajlc.xt, rníndenki bcktild.
llctte mcgoldásait a lap szcrkeszkiségi:llc.
.r Politechnikutnllan is aliact cllyan csodal>tlgírr, aki cz| lrx'Í]tr::ttc. Alrogy tavaly is. Ak-
krlró len a győztcs,lll()st 2r lrarrlaclik l)elvc]t szereztc nlcg. (Az sc r<rsiz!) Aki rrrcgo|clja
.r feladat<lkal, és rnég azt is kitr|;ilj:r' hogy kl ez clrsz.jtgos-\,erscny helyezettje (kr,7az't 

.

\.C-tólytársa), jutt2rssa c| |x.lzzá, i:s öriiljcnck egy.titt, lrogy a gondolkodír.s iskoláiál;an
r rragasabb osz'tá|yba léphctnek.

LlL€['oTltjRA.jA

Err ruég soseln írtanl a Wffifv^és irgyszirrtó11 lrel l l  \Icttel lr ré:szt sosctrr t it l .

. l i i  tr 'rrár-r. Vegyes emlékck l l laradtak trreg l 'ct ltrenr. Anrikor Szaszával kemcrr
rir.csztúrrk egy vatl i<1egerr Íhlr.r l lan lrajrral i  5.kclr Ternrt)sZ lr1obi l jával '  azt kicsit
rrcl.réz volr nlegemészteni. A tÍrra kétlrarrrraclá r l  az()1l f<lgatlkoztanr, ho1ry scl lrt l
rcj l l l lct r-renr j i iv ök i lyenre, ha czt t ir lélcrrr '  Aztárr rrrár egész fclvi l1atryclzóc{ttrr.rr,
crt lekelrr i  kezciett, hogv nriért lralra rrregyűnk, ar.rr ikclr a térképcn pol1tosi lÍ.I l .ajra

r' .rrr, lrogy jobbra kcl l  nrenni. Csak az els(! porrt<lt tarláltrrk rr lcg, . le az is oiyarr
r'tllt nekürrk, nrirrtlra egy világot fecleztürrk r'<'ltra f..l. Szcrirrten.r az egész tlrc1ryót
nicgkerült i ik, csak a kettes pcltrrot nenr bírtuk rr legtalálni. l laran ncn.r voltr ltrk
kcpesek meglelni azt az unclok keftes pontot. Rengeteget Lrolyongrunk, clc rcggel
r izkor azt nroncltuk' hclgy kész, elég volt, Irazatrlegyitrrk. Minclenesetrc nagyolr
' .etszeft tr vége a túrál lak. Szcretrrék j övt irc is trrelrr.r i .  Nagyon ingaclozir r,olt a
r 'ó lerrrénycnr a túra kezdetc és a végc ki iz ört, t le nrt ir úgy érzen.r, trregérre elnrcn-
r r i .  T a l á l k o zunk  j o r ' ő  r e  i s |  

o l , i  l r  P an i r i  ( r r r  A s t c r X

Ücvetefl /eGeReDMeNV:
81 PONT
80 PONT
7ó PoNT
70 PONT
ó7 PoNT
óí PoNT
59 PONT
55 PONT
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I. KALANDOZASOK
A hatszögekből osszeá|lílott táblán ( í. ábra) egy
bábu a jobb szé|ső 8 mezőrol indul, és minden
mezoro| a tiIe ba|ra|evo hatszogek valamelyiké-
re Ieohet, a 2. ábrád*on meg1elÓll három irány
valame|yike menlén. Két utat akkor nevezünk
kulÖnbözőnek, ha |ega|ább egy iépésben eltér.
nek. Hány Út vezet B.bő| a ba| szélsó K mezőre?

[A 45.' 48. és 1
o.oÍ l  luo|  | ]

2. BoRfiÉRÉs
János gazda odaá|lít Jóska elé két bonal teli
Úvege| egy 3 literest és egy Z /iÍeresl, továb.

bá két 6 lileresnél valanivel na-
gyob0 Úres Úvegel' hogy tö|tsÖn
ezekbe pntosan 5_5 /tÍeí a két
te|i pa|ackból. Jóska a négy uve-
gen kívÚl mást nem kap. A kól
teli Úvegen meg Van 1e|Ölve a 3'
i|ieNe a 7 liter szintje, de a másik
kél üveg je|zetlen. (A íe|adatot
minél kevesebb átlöltéssel o|d.
juk meg.) [46., 49., 1.]

g. oyÜMörcsúsÜnÍrÉs
Van 500 kilogramm
gyÚmö|cs|é, vÍztar|al-
ma 99%-os. PároIogta"
tássa| elérték' hogy a
vízlartaIma 98%.os.ra
csökkent. (Eközben
csak tiszta víz távozott
e|az o|datbó|.) Hány ki-
logramm |et| az így

"megsurűsÖdott" gyÜ.
mö|cslé? [47.' 51.' 1.]

4. cslt|.AGHÁgonÚ
A Szigma és a Bó exobolygón é|o két birodalom

épp háborúban ál| egymássa|.
Szigma haditanácsa e|határoz.
ta, hogy kémŰrá||omásokat kü|d
a Bó kÖré azza| a Íeiadatial: a
gÖmb a|akÚ bolygó minden pont-
ját minden piltanatban |egalább
egy ilyen megfigye|őállomás el.
lenőnzze. Elegendó-e ehhez há-
rom űrál|omái? [49 , 52.53., 4.]

5. KORUTAZAS
Övár szigetén öt, a szomszédos Hatlorony szi.
getén hat város van. Mindkél szige|en bármely
két város közott egy (oda.vissza közlekedő)
buszjárat |étezik, ame|yen vagy a Kékbusz,
vagy a Pirosbusz közlekedési vá|lalat kocsijai
járnak' Egy járat csak a kiindulási és a végállo-

mást érinli, más váro.
Son nem megy át. A
dí1szabás minckét vál-
IaIatnál egy,1orma, es
egy megváltott 1egy
három utazásra 1ogo-
sít' de csak a kjbocsá.
tó válla|at vonalain.

Ubulnak eEy busz-
'jegyre van pénze, és

szeÍetne valame|yik szigeten egy köÍulazást
tenni (valame|yik A városbó| egy ottani B város.
ba utazni, onnan C városba, majd vissza A.ba).
A szigeteket nem ismeri, Útvonaltérképet xak a
helyszínen kap majd. Me|yik szigetet válassza?

[51. ,  2. ,  s . ,  7.]
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o. nÁn1r1aruN (?)lÁrÉx
Evi és Adám íigurákat rak a sakktáb|a egyes me.
zóire (egy.egy kockába egyet vagy semmit), és
olyan felá||ításokal hoz létre, ame|yekben min.
cjen sorban és minden osz|opban páratlan szá.
mÚ Íigura van. Nevezzük ezeket páratlan állá.
soknak! Ha a páratlan á||ásban az összes sotét
mezŐn álló íigura
egyÜttes száma is pá.
ratlan, akkor Adám kap
egy szaloncukrot, ha
pedig olyan a párat|an
áilás' hogy a sötét me.
zokre páros számú Íi.
gura jut, akkor Évi. Me-
lyiküknek gyti|ik Össze
lóbb? [52_53.' 3.' 12.]

7. A JöVo loó t{yofitÁglN
Egy családi levé|tár egyik könyve jóslatokat tar-
lalnaz a megírását kÖvető ,jó Íélezer esztendő.
te'. A szerző egy he|yen így írt: 'Lesz azonban

a családnak egy Bol"
dog Eve, anikoris
Felicián Úr lesz a
család Íeje. Felicián
kvadránus (négyzet.
szán| évben szÚle-
tik' és ilyen évben is
távozik földi vilá.
gunkbó[ de nikor
negéri a Boldog

Evet, éveinek szána négyzetszán |esz, és
négyzetszán az ekkor nég hátralevő éveinek
szána is. A Boldog Evben nár túl lészen
hosszÚ életének kélharnadán, és ebben az év-
ben szu|etik egy Íiúunokája, akt najd papként
e|teneli.. lrtan pedig ezt abban a kvadránus
évben, anelyben Szulejnán szultán elíoglalta
Nándolehéruár várát., Me|yik éVet tartia a jós.
lat Boldog Evnek? [1., 4.]

8. SZUPERDOMINO
Ossze lehet-e
áiílani a képün.
kÖn látha|i Ia.
pokbol egy teg-
lalapot? (A le-
mezkéket, per.
q7p  npm q72 -

bad elvágni.)[3.,
6 . , 12 .1

tFiTr |rffi3 t=Ei

F-ffi FEfu
ffi#ffiffi

9. UTOLso, ELORE FUSS!
Me|yik az a legkisebb pozitív egész szám,

ame|ynek a négysze-
resét Úgy is megkap.
hatjuk, hogy az utolso
jegyét a Iegelső helyre
rrpk, a tobbi jegyet
(sorrendben is}'válto.
zatlanul hagyva? (A
kiindu|ásuI vett szám
e|ső jegye ne legyen
0.) [5.. B:]

IO. SEGELYHELYEK
A négyzet alakÚ bergengóc a|fö|det B x B
ugyancsak négyzet a|akú parcel|ára osztották
ÍeI. Várhati' hogy ennek valamelyik parcel|ája
belvíz alá keru|. fut nem tudni, hogy melyik, de
azt igen, hogy csak
egyel sÚji majd e
természeti csapás.
Ezérl egyes parcel.
|ákra segé|yhelye.
ket te|epítenek. Mlnd.
egyík parce|lával
szomszédosan - ve.
le kozös o|datÚ par-
cellán _ kell |ennie
legalább egy segély.
helynek. (Ez a biztonsági e|óírás, lermészete.
sen, a segéÍyhel|ye| rendelkezo parcellákra is
vonatkozik, hiszen ha egy i|yet trorít el a be|víz,
akkor a mentést vaIamelyik szomszédos mező.
rő| ke|| vé9ezni') Legkevesebb hány sbgély
hellye| o|dhati meg ez a Íeladat? [., 9 l
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Az áprilisi WWM| .o^H elindult egy új rovat Drótszamár címmel, de aaándefektet kapott nlá-

1usban' Sikenilt a lyukat befoltozni' így most továbbtekerunk

'.[í nozd rnogod, disznó!''
I{alad a Giro d'Italia' Lapzárl'áigbe is gurulnak a cólba. Milánóba. Három héten át keresztül-kasul

olaszországon, heryre flot, volgybe lc. átlagosan 250 kilométer/nap' cca' 40.45 km/óra sebessóggel

Elég sok ra-natitus nez; délutánonként a EuroSpon kozvetítését - ehhez alakitva a t.jbbi elfoglaltsá-

gát, programját (Ugye,'fibor? tigye, Csaba?)
É, i,gyiuipropóji ennek az íráinak. A rnásik, hogy a Nemzeti Múzeumban pressfoto-kiállíuís

látható a Stern nevű német lap képeibői. és két fén1'képen is Jan Ullrichot kapta lencsevégre a fotóri.

porter. Érdemes megnézni a tárlatot|
i harmadik és negyetlik ok' hogy a Giio d'ltalia kozvetítését megszakító reklámok szignálja Jan

Ul1richot mutatja a nyeregben sejtclmesen gyönyöni kék.fekete színekben' bravúros technikáva| |o.

togra|álva, és hogy a napokban olvastam egy iskolai lapban Gross Béla tollábó| a kovctkezóket'

Jan Ullrich 1973-ban született a nómetországi Rostokban' Kilencóvesen kezdte a kerékpározást.

majd felvették a kelet.berlini sportiskolába. Az elsó nemzeti síkere a hajdani NDK-ban a Junior kate-

goiiasan elért országúti bajnoki cím volt' A német újraegyesítés után, 1993-ban _ nagy nrcglepetósre
]országúti ülágbajnok lett oslóban' egy évr,el késóbb pedig a palermoi idóftrtamon negyedik helyet

sikenilt szereznie.
1995.ben a profik tátnrához, a Telekonr csapatához kerult. Egy éwel késóbb indu]t elószor a ].our

de France.on' ahol a második itelyen vegzctt l  997-ben javirott eredmenven. ó nyer1e a |ranciaorszá-

gi körversen1t, megelózve Virenque.et ós a későbbi ( l 998) győáes Pantanit- A győzelem a|apja az

iolt' hogy az andorrai hegyi szakaszon a mezőny le tudta hagyni. Ennek foleg erkölcsi értéke vo|t.

hiszen mágtort a jég' ő letL az első nerrtet. aki megnr.ene a Toun' Bár volt Inár néIttet rcrscnyzótt
',sárgatrikó.', de Jan l]ltrich volt az egyetlen, aki Párizsban is magára vehette (Ezek után érthetó.

hog-y Németországban l 997-ben ó lett aZ év kerékpárosa' ) l 998.ban a -rour.on nem sikerult megsze-

'.ioi. u sárgatrikót' mert egy szakaszon legyengulten állt a starthoz' ''csak'' a második hely lett az

ővé' Ez azév más okból marad emlékezetes, rnégpedig a dopping-üg}' miatt- A Festina és a 
.fVM

csapat doppingolásáról van szó, aml a sportág legnag.vobb botrányát és majdnem a T.our hanyatlását

okozta. Ebból a volgyból kijutva Jan Llllrich a múlt ér,ben világbajnok lett az olaszországi idófuta-

mokon.
Életmottója. ..Kínozd magad' disznó!'' Eddig hű maradt hozzá'

2000, május 26

\
, , .\ \
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ruÉrugr NYELvt rÁeonÁeóL
'Ietszett, alrclgyzrtr Csicsiék fegyclrrrczrlí próiláltak rrrirrkct, de valójírllan az tetszett lt

lcujr,llllan, lrogv a 10 órai takarrldó csak nekik szólt.

Jelszó: Icli lránye jetzt!

Llttsz'ár Andrásrrak tarr1rcsolnárrk a tninitrrlttlr tercligí:ró naclrírg vist:lését, fólcg
atnennyiben narancsokkal zs<xrglórködik (a ''Csicsipcnrlél', clkcriilése végett).

N'Íegfudntk, lrogy_ Csi<lsi ncln ttlcl konc:clntr.álrri a szctn[ir,cg,c ní:lktil.

Két kedves csoporttársunk (Htrszár Arrdrás és N{ciclrl Gcrgő) igen ''naiv'' á||apotÁ-
ll:rn r,olt a négy rrzrp folyarnán, atninek kör,ctkcztél>en lrárottr alkalornmal is a helyiek
',ít1doz:rtául estek'' :

Egy napon kereszttil kercsték a frissen fclt.jltött tnedencót' arni - trrint kidcrtrlt - 72
knl hosszú és 45 km szé|es (az, orszírg l3alatonként isrncri).

Egy közeli kisbolt tr.rlajdonosa rnegIrívta őket. lrogy rnítsnzrp lrrerrjenek e| hozzá cgy
kis házipálinkát inni. lVlikor mástlai; clcget akartak tcnni a rneglrír.ásrrak, a boltos ko-
zöltc r,elt.ik, hogy ő ezt csak r'íctlnck szánta.

IJgy Y-diszkó nevű szórakozólrcly falzira ki r,olt ragasztv:r egv plakírt : ''Nía nyitóbuli
lc--sz, lányoknak irrgyenes.'' A két fiú cl ís lnel)t .'Illa'', cle a diszkó - teÍl]]ószetescn- z'ár-
\  i l  \ ' (  r l t .

A lellei ágxlak a legkénvclrnesclrbck, lnég hiir<ltrr fő rés,zére is' fő1eg az asztalrc,tl
trrarzrdt néhírny üres |'Alaska-Wasscr.'-re1.

J(l volt, hogy kiscbll csoportokllan tantrlhatttrnk, így rrlirrdenki én.érryesülhctctt'

l\,lindenkinek tetszettek a tesztlal]()k és a csillagocskzik.

Végre kapttrnk Csicsitől könnyclll.l' gördtilí:kenycllll, ker'ésl>é ttnaltttas feiadatokat
i s .

it{egtanulnrk, rni a kiilor-rbsóg a l{alirnen és a l{atnlrrcn k()zijtt.

Azt is lrregtudh-rk' rnerulyire rnás, lra az clnller e!.y l)zrl:.rtoni szálloda uírsalgrijának
f otcleiben ülr'c, fckve stb... tantrl, rnirrt egy ttnahtlas tanterelnben.

t']1 élrnényként k<inyvelhetjiik el Sári liastáncnrdását.

Sajná|atos éln-rénynek ftrciható lle Csicsi tornlrlntlt'lt!áÍrva - a2 crkélycken át . a
'.,.élctleriü1'' rázáródott a|tó ktrlcsár-rak kertl.r ztrlranáse Injlrti.

Atrriben sokat fejlődttirrk: passiv' rrrcllókrnon<lzltclk, segódigék és pltrsc;uarnperfekt.

.ió volt' l"rogy r,égrc rendesen lclretett eg1'titt dolgozni a csoPorttal - rnég azokkal is,
aklkkel máskor ncrn lehet. A tírbor részh,'el,ói közül töl;ttknck a ttrdásán is ilrzékcl-
Ilető' voit a íejiődés ez a|att a nélrány nap alatt is. Úgy gotldolorn, a csoport nagv' ré.
sz-r: képes lenne jövórc sikeres középfclkű nvclr,vízsgítra, atrtenn1.illen az ílrán is ha_
sonl<ian rudnának dolgozni, rnint a tállclrllan..'

Csjc,si, Horbi, Iringó, Gergő, Szíri, Vr'ra, HaIacska, Eszter, Antlní.s
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I' Szinyei Merse Pál festette a Majális cirnű képet. Az impresszionizmus sii|usjegyei isnrerhetók fc|

ra]ta.
2' 1889 (a Il. Internacionálé rnegalakulása)

május elseje.
óta a nemzetkozi munkásmozgalont' a Munka ünnepe

li' A májusi pogány és val|ási únnepek egyike a fagyosszentek. Pongrác, Szervác' Bonifác - nrájus

|z.|3-|4.. szentek gyakran hoaak pusztító fagyot a gabonára, szólóre, gyümölcsfákra-
A Jakabfát (májusfat) a legények az ünnepnapra virradóan szúrták le a kedvesük hiua e|é (a zold|ar-

sang jeleként).
A Virágos ''neg1wen.. napok: a hűsvétot kÖvető ,,virágos kedl'ri 40 nap.. elnevezése. Nevadója Flóri.

án (máj. 4.), akinek vértanúhalála e naptári ciklus végét jelzi, Qlleve 
.,virágzót'' jelent' s a római Irlora

istennotöl kapta')
4' Mitoszokból, legendákból' irodalmi művekből híres íkerpárok. Apollón és Artemisz, Jákob és

Ézsau. Su és Te|nut' Nut és Geb' Castor és Po|lux
5. Pilinszky János: Harmadnapon

Es fi;lzúgnak a hamúszin egek'
hajnalJcle a ravensbriicki fak.
És megérzik aJenyÍ a gyikerek'

Es szél támgd, IisföIzeng a vilóg,

Az utolsó sor jelentése magyarul: Es {tiltámadott a harmadik napon'
ó' KTzmondások, szólások' anrelyekben valamilyen utónév szerepe!

El, mint Marci hevesen
Kövér, miní Már|on lúdja
Rt'lk'lnok Ádámrót t;s Év,iról
Kapkod, minÍ BarnaÍ a ménkíj utan
ÍIűbeIebalázs mót]iarct
Felülí Inckó a bére sek nyakóra
Matyás lustaja
Kiverte a Szenl AnÍaI tüze

7 Esterházy Péter új regényének címe: Harmonia caelestatis
8' A bibliai Jákob lánya' Dina

Keresztelő Szent János szülei: Zakariás és tsrzsébet
Ezsau szülei: Izsák és Rebeka
Salamon király sailei:Dávid és Betsabé
Benjámin szülei. Jákob és Ráchel

9' Jókai Mór Ía7ó á|néven ína a Forradalom és csataképet a szabadsásharc bukása után tardonai
rcjtekhelyén.
Kisfaludy Sándor Himfu álnéven írta szelemesverseit.
Kossuth Lajos vo|t az a ma1yar politikus, aki a világosi fegyvcrletétel uÍán Jane.s Bloonfiel,1 névre
kiál1ított útlevéllel menekült az országból.
Benedek E|ek Kópé, Székely, Ihszár, Zeke á|neveken írta újságcikkeit'
Rákosi Viktor 5lpuIusz á|néven írt humoreszkjeivel és az 1 848i49.es szabadságharcrói írt novelláival
aratott nagy sikert. Legismertebb művei: Korhadt fakeresztek, Az elnému|t harangok'

(.,.s(o,|iki BrliJk f or; Ls Cr;t|'r Z7wz7* rB"luaÍot<rt<,ll

l4e r Í me gö lh e t té k hi tvany zso I do so k

és megszünhetett dobo57ti szive .

Harmadnapra leg)ózíe a halalr.
Iil resurrexií teríia die'
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I [a valaki lírikus alkat, és nyáron szíveseIr alkoüra, de hiárryoznak a kulcsszavali a költcnre-
rryélrez, íme segítségiil tízszó' melyek szellemes' igényes versbe ágyazásával rnáris me;]
Iehet alapozni a kcivetkező tanév rtlűvészetistneret osz'tá|yzatát. (A szavak sonendjén' vég-
ződésén lehet váltirztatni' A nrii terjcdelnrc, rnűfaja tetszóleges. (-.ím jár a versnek!) Dalra.
nlaÍj'Yar!

l .  berzenkedik
2. karavát
3 karÍ.a
4. kannol
5. kikerics
6 '  méz
7. napfiirdő
8. paraván
9. teátntm
10.zivatar

Kedvcsinálónak álljon ift kót vers, rnely hasonlóképpen születetl. Az alkotók Karafiath {11-
solya és Király Levente kortiírs koltők, a szfunukra megadott öt (és nern tiz) kifejezés: base-
ball' Joghurt-háború, slágerdiszkó' Áryád-napok. Hinralája-expedicii,: a helyszín: az Árpáci
Gimnázium, az apropó: az Arpád-napokon rcndezert felolvasóest.

Karafiath Orsolya: Baseball

N4ár.megint a rossz oldalon álltam:
kis csapat. a Mizóval szponzoráltan'
Deníre jött a joghrut-háború,
teljes csőd' plusz egy rek|ám-fiú.
Nos, ő sajnos a nyakamon maradt,
mondta, válla| junk gerillaharcokat.
A teste kisebbfajta Hinra|á.|a -
onrlásveszély, nem Í.ckszenr aIáj a.
Másképpjutok a csúcsra nrajd,
fcltérkcpezcm inkább Harvai i-t '
Heverek a pálmák alatt
s már nem érdekel a Panlalat,
Iarrgy lneleg ós slágcrdiszkó,
fiiibemászó konnyű teclmo,
se csaták, se feltételek.
csak esszük a tejtermékeket.
De ha lekésném a vonatorll'
itt maradok az Arpád-napokon.

Kirá|y Levente: Ho| |evegőjét

l.lol levegőjét az em'ber inhalália,
ott lnagasodik a Hirnalá.|a.
expedíciónk cIért, inr: alá.ja,
ott él a Jeti hím mamája'
kezében karton barack joghurt,
ebből m:ír minden rnaiac okult'
rner1 háború lesz' Arpád.napok,
minden jó Ííméfi málnát kapok,
és bizony még az se baj,
ha így nrondoIn ki, hogy basebal.
de eszernbe.jut, hogy ezbéz\ló|'
bul izzunk hát, senki sincs tézbol.
New York. Las Vegas, no és Frisco
Nincsen ott se i lyen slágerdisco.



Legkedv es ebb v ers em..

Köszönöm Judttnak ezt o lehetősége+, hogy így ís elbúcsúzhatok mindenkitől ' s megoszthatom Velelek

I egkedv esebb v er semet.

Amikor )udit szó|t, hogy trjak most Nektek, arultem a kérésnek, Azután verssorok, emberek, ídézetek'

szövegrészletek, gondolotok kó/íók. Írók' érzések kezdtek kavarogni' cikózni bennem, s rójóttem, nem is

oly kannyú ez a felodoí.

Weares Sóndor.t nagyon szeretem. Egysze. volqmíkor, amikor e versére rábukkontom' úgy éreztem'

most helyettem beszél. A gyerekkor szépsége, tel1essége, a komosr és felnőttkor bizony-|olan bizo-

nyossógo, oz.öregkor. bi5lcsessége, nyugalmo, s minden' omit egy gyermeknek oz Edesonya je|ent. je.

lenthet.

A másík verset pedig ozon szóndékkol csempésztem ide, hogy ináokoliom, milyen nehéz még ez a feb
qdot is, hiszen hq oz ember vólaszt, kizór más lehetőséqeket. (Aináennek óra von?!)

Anyómnak

Termő ékes ag, te
jó anYo'
életemnek e|ső

asszonya,

nagy meleg virőg.agy,

párna-hely,
hojnal hormotóva|
telt kehely,

benned koptom első
fészkemet,

szívem d szÍveddel
Iaktete++,

én s nem-én közt nem volt
mesgye-hegy.
benned a vilóggo|

voltom egy.

A|mom ableidbe úira
visszotér -

á|mom ableidbe úira
visszotér!

A|qbőstrom balvany,
jó dnya,
életem hatalmas

osszonya,

szemed l sis smarogd.dísze'
tiszta, szép,
hojod P al I as bro nz'si sakio,
szÍne ép,

csok arcodon lett kemé.
nyebb
minden árny,
mint a délutani égen
vércse-szórny.

Els6 szép jótékom'
jó onya'

gyermekségem gazdag
a5szonYÖ.

A komaszkor tőled
elkuszá|t,

szemem a szemedbe
nem tolólt,

Í9y űnődtem: "M,ér+ sz()!t,
mért szeret'
ha örökre élni
nem lehet?

Énmiattom onnyi mindent
öl, temet!

Aé,+ nem tel t  o hóba tn-
kóbb

engemet!'

A kamoszkor tőled
elkuszól.t,
férftszÍvem újro
rád-tolá|t'

f érfiszÍvem, a szÍvedre

rátalált'
megkösz ön.  most Percet,  ével
és holólt.

Almom kariaidba
visszatér,
óImom korjoidba
vÍsszatér.

Erős ház' szép zószló

ir anyd,
sorsomnak nyugolmas
asszonya.

Aa1d ha csePPig órfolyik

mind e lét,

úgy holok az ős^egészbe
mint beléd.
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Pessoa: fbensőmben sokqn élnek|

Densőmben sokan é|nek
De nem tudom, ki érez
Ha érzek, és ki gondol,
Ho gondolok. okarmit,

AiveÍ o hely vagyok csak

Tabb lelkem von, nem egy.
Tabb énem egymogamnól.

De közönyösen mégis

€ lnémítom a többit.
Egyedul egy beszélhet.

€gy érzés. mely lebtria
A t,öbbi ismeretÍent,
kivólik' meghatóroz

Semmit se szóÍnok crról
Az egyrő|. aki Ír most.

éA testvévpőv

Egyszer, réges-régen' mikor még hatalmas Vadak csÖrtettek át a hu||ámzó fűtenge-
ren, Vo|t egy kis indián fa|ucska. ltt élt egy testvérpár: fiú és |ány, akik bizony árvák vo|tak'
ezéri is nagyon szerették egymást.

Egyik nap messze e|kóboroltak az erdőben és egy régi, romos temp|omra akadtak.
A kisfiú be akart menni' Hiába vo|t a kislány minden szava, hogy ezze| talán megsértik az
ott lakó sze|lemeket; a kisfiú mégis bement. Te|t-mú|t az idő, |assan beeste|edett, A kis.
lány nagyon aggidni és félni kezdett: szó|ongatta a fiÚt. De azt mintha a fo|d nye|te vo|na
e|' A kislány már épp utánaindult Vo|na, be a Sotét templomba, de ekkor hata|mas, tú|vi|á-
gl hang rezegtette meg a |evegőt: "Megsértettétek hosszú-hosszú, évszázados nyuga|.
mam háborítat|an csendjét! Avatatlanok |épték át a szent templom kÚszöbét! Halld hát
szavam: foglyom nem eresztem, míg próbáimat hibát|anu| ki nem á||odl,' - Hiába sírt. ko-
nyorgött a kislány' a hang e|ha||gatott. Zokogva hazaindu|t hát' Elsö útja a fa|u megbe.
csü|t táltosának kunyhója fe|é vezetett. Félénken be|épett a kábító tomjéntól homá|yos,
fustÖs he|yiségbe' A kunyhó kozepén ott uit a tá|tos, szemét réVetegen maga elé mereszt-
ve' A kis|ány e|mondott neki mindent' és a táltos kinyi|atkoztatta dÖntését: 'Össze ke||
hivni a falu apraja-nagyját, s a mátó| számított harmadik holdtoltén hata|mas álIatáldozatot
mutatunk be Abraxas-nak, a temp|om e|fe|edett istenének, Kibékítjük a két vi|ágot. Hófe-
hér, igazi je|t hordozó méni á|dozunk' s hétszer megáldott, szente|t vérében ki|enc ifiú,
ártat|an |eány Íurdik meg a mindent |átó ho|d alatt' ' '  A kis|ányban feimerÜ|t a kétség; eszé-
be 1utottak a próbák, amikri| az isten beszélt' Megkérdezte hát errő| is a tá|tost. Ekkor a
tá|tos arca teljesen elvá|tozott. |jesztővé' konyörtelenné vált. A kis|ány sikÍtva hátrá|t, míg
e|vá|tozott hangon e|hangzott a parancso1at: ,,Pontosan három, ereje te|jében |évő ho||ó
röptére innen, északra á|| az égigérő fa. Élő emberfia nem mászta még meg Ha tetejére
feljutsz, héttornyú várának ki|enc szobájába érsz. Ha ott megta|á|od, amit kárese|,
Abraxas megkonyoru| rajtad. De csak, ha szíved igaz marad, s nem fe|edi ígéretét|!'' így
iat megtartották az ünnepet' a kis|ány pedig elhagyta szü|őfa|uját' Lehetet|en Vo|t már az
elsó kérés is: hogyan is mászhatná ó meg az égigéro fát?| Ám amint odaért a fához, cso-
dás ero ko|tozott tag.iaiba, és sikerü|t neki a |ehetet|en. Remegve |épett be a várba és sor-
ra fe|nyitotta az osszes szobát. És |egnagyobb meglepetéséré a kilencedik szobában sa-
Ját testvérére ta|á|t! Bo|dogan Ö|e|ték át,egymást, és a kis|ány e|ótt vi|ágossá vált Abraxas
minden szava. Együtt tértek hát haza. Őket ünnepe|te a fa|u, s a kis|áni nem feledkezett
el a kegyes és megbocsátó istenségrő|' Kivonult az egész falu' fe|nyitoiták a temp|om le.
pecsételt kapuit, s a tá|tos e|mesé|te ke|etkezésük, hitük csodás töriénetét, mely azóta is
szívükben é|' S minden ho|dtoltekor bo|dogan néznek fe| az égre, mert eszÜkbe jut a bátor
testvérpár, s tudják, hogy onnan, fóntro| az ő istenÜk, AbraxaJmoso|yog Ie rájuk.

F. JuIi . Intenziv osztálv
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Egyszer vo|tam, ho| nem vo|tam' még
csak három éves voltam. és az Uveghe-
gyen tú| laktam, az operenciáS tenger
után- a kurta farkú malacka birodalma
mögött, tehát nagyon-nagyon-nagyon
messze, egy gyonyorű hattornyú kasté|y.
ban, az én egyet|en és Iegkedvesebb
paripámmal' Pegazussa|- A kastélyom
gyonyorű volt '  szebb, mint bármely más
kasté|y a fo|dkerekségen. Hétfón az elsó
toronyban, kedden a második toronyban.
szerdán a harmadik toronyban, csÚtörto-
kön a negyedik toronyban, pénteken az
ttodik toronyban, szombaton a hatodik
toronyban aIudtam. Vasárnap pedig
egész éjje| Virrasztottam, da|oltam és a
csodatevő furulyámmaI furuIyáztam' Min-
dennap ki|ovago|tam az üveghegyig' és
kristálytisztára tisztítot|am azt, hogy a
napsugarak át tudjanak tánco|ni az
Uveghegyen, és így e|juthattak hozzám,
az én gyönyörű hattornyos pa|otámhoz.
Esténként pedig mindig mesé|tem magam
rnagamnak magamró|, hiszen nekem
senki sem mesé|t' Bucitó| tanultam. aki
egy királyf i , méghozzá nem akárki '  ha.
nem a legeslegeslegeslegnagyobb ki-
rá|yíi, akit valaha ismertem- |gen, ő me-
sé|te és tanította, hogy hogyan lehet me.
sé|ni magad magadnak magadról, ha
unatkozo|. Es nem tudom, miért o|vasod
ezt a mesét. és hogy kerü| hozzád, hi.
SZen ez az én mesém' Na mindegy. Erre
csak Buci kirá|yf i tudná a vá|aszt, De o
nincs itt. Sajnos. Mert most elment vi lágot
latni '  Amikor eIment. én nagyon szomorú
Vo|tam, és mindennap a konnyeimmeI
áztattam az arcomat' és itattam az ege-
reket. Nagyon hiányzott '  hiszen o volt a
IegesIegesIegesIegjobb barátom, mert
mindig jó kedvre tudott deríteni '  De ami-
kor elment, mintha egy darabot téptek
vo|na k i  a  szívembo| '  És néha amikor
nagyon szomorú vagyok' és kastélyom
hatodik tornyából nézem a csiI|agos eget,
és é|vezem, ahogyan a HoId strgarai tán-
cot járnak szívem gorongyös részein,

akkor mindig idemeséltem magamnak aZ en
kis Bucikántat' aki |etor|i a könnyeket azar'
comról, és ha|k mesét dúdo| a fü|embe. Es
mindig a hatodik napon, a hatodik tornyom-
ban, szombaton jut eszembe legtobbszor a
kicsi kincsem, az én egyet|en Buci királyf im'
hiszen akkor indu|t el vi|ágot |átni '  tehát
szombaton . De ha a Napra vagy ha a Hold-
ra nézek, ha a|szom és á|modom. ha love.
go|ok vagy csak a csi l lagos eget bámu|om,
akkor js ott Van az én kedvesem a gondola.
taimban, Ha felkelek, ő az eIső gondoIatom
ha |efekszem' ó az utolsó gondo|atom' és Ó
az á|maim foszereo|őie is.
ó- . oe mi|yen kis 

.buius 
vagyok, most |átom,

hogy már a mesém végén járok. és még be
sem mutatkoztam' Az én becses nevem Zsu-
zsika. Régen csak Zsuzsi vo|tam' de amikor
Bucival voltam, akkor o mindig azt mondta.
Zsuzsika, Zsuzsika' drága kis husika! Hát
azóta Vagyok Zsuzsika'
De ei ke|| rnesélnem még, ha már ez egy me-
se' hogy mr|yen is a |ovam' Ö egy gyonyoru.
séges. h-ófehér kanca, és vannak ám szár-
n y a i  i s !  o amá sod i k
legesIegesIegesIegkedvesebb lény az é|e-
temben és (Buci kirá|yf i után) őt szeretem a
|eg'1obban! Mert ha sírok, ott van' ha nevetek
ott Van. ha mesé|ek. a mesémben van. tehát
egyszert len imádom! Es o ha|hatat|an! Mert
ez az én mesém, és ha azt mesé|em, haIha-
tatlan, akkor igenis halhatatlan, mert a me,
sékben úgy sincs lehetet|enI
De most |átom csak, itt van egy háromfejÜ
sárkány' akit nem is mesé|tem ide!
- Hát te mit keresel az én mesémben?P _
kérdezem'
- Téged' kedves Zsuzsika, hiszen érted jot.

tem!
- Azt már NEM! Takarodj innen, ha mondom'
mert Jó| idemesélek neked egy sárkányolot
és aztán |esz neked ,,nemÚ|ass, '  !
Na, amtnt ezt kimondom, rogtön el rs tűnik a
mesémbö|' o|él Hát igen, én is tudok ám me-
séln i '  '
Most már mindent e|mesé|tem magam ma.
gamnak magamról és neked érted' Es most'



benne vo|t, így az|án bo|dog a Vég, ke|l, mert még meg kel| etetnem a Pegazus
,,amerikaiasan'' happy end, csak ez a hu- pacimat, meg nem akarom |ekésni az esti
|ye sárkány ne pofátlankodott vo|na be a e|a|vást és a magamnak bemesé|t esti Buci-
mesémbe. Mindegy' Seba1' Most azt kéne puszit sem.
mondanom] ', itt a vége, Íuss e| vé|e!' ', de
nem szeretném' hogy e|fuss, mert késobb
még fogok mesélni magam magamnak

Sipos Veronika - |ntenzív osztály

MESE
Az öreg sámán lriir-omszor íordult a lenti és a fenti ülág közÖtt, s rníg vene egyre a

sámándobot, csak azt szerette volna, ha a születendő kisgyerek sámánfi lesi' o is hajdan igy
született, sámanfog mosolygott a szájából' Háromszor járta hát útját az é|etfaszerint, amikor
már azegész falu tudta' hogy nagy dolgok varurak késztilőben, mert csillag hullott az erdőre.
s akkora |yukat szakasaot a fcildbe, hogy hét falu szaladozhatott volna ra;ta ülág kcizepéig
s vissza, ha közel mertek volna menni ahhoz a he|yhez'

Háromszor fordult hát az őreg sáman a lenti és a fenti világ közcitt, mikor az udvarbarr
megszületett a kiscsikó. I'Iétlábú kis jószág volt, csillag fénylett a homlokán.

- No, a tá|tos már megvolna - dörmögte az öreg sámán.
Háromszor csillarrt a Nap és a Hold a kiscsikó patáin, amikona megszÚletett a kis.

gyerek, de nem sámanfoggal. De huszonegy ujjal.
. No, a sámánfi is rnegvolna - dörmögte az öreg sámán.
Végre a sok révülés utárr álomba révülhetett. A kisfiú perlig kilenc napon át sárkány.

tejet szívoft, a kiscsikó pedigtűzparazsat evett. Hatrenr akkora tiint eaesany1a bcteg lcn'



nelll segített csodafii' nem S€gített balzsanr, sem a sámán <lobolása. A legényke táltosára

pattant]s elindultak a lenti üIágból a fenti világba. De lriába kerestek-kutattak, nem találtak

gyógyíÍt. Amikor háromszor csillant a i.Yap és a Hold a táltospalipa patkóin, gyönyörűszep

inajár kerult az útiúba. Visszafogta a lcgény a lovát, meg ne riasszák a madarat' az perlig.

lrogy látta a legényjóságát, nragáúl tlt annak a vállára. Így lraladtak tovább a legény' a tál-

tos*és a madár. Vissza kellett, lrogy térjenek a lenti világba' meú a fenti világban nenr itlőz-

het sokáig, akinek |ent r'an igazából clolga.
Aliogy leértck, forrás csobogott úqukban, a legény melített belőle. s dúdolt a forrás a

kulacsában. Így melrtek a legény, a táltos' a madár és a fonásvíz, Alogy_ becsteledett' két

csillagot pil|antott rneg a legóny, s követték azoknak sugarát. I}izony a Nap is feljcitt, meg-

sern érték utol azt a csillagpárt. Érezte a legény, hogy lelke nárlt,úzza lraza' mi lehet az

édesanyjával' s szomorít is volt, hog1, nenr taláit még a gy.ógyszen.e. A szíve viszot.tt hirzta a

két csillag után-
Hannadnapra kis kunyhóhoz értek. s a kopogtatásra egy leríny nyitott ajtót, hát ahogy

ráemelte tekintetét, az akét csillag nézett a legényre' amelyet idáig követett.
- Na, édes gazdám' mehetnénk is imrni{rhaza - szólalt rneg a táltos, csön.entette a

madár és dalolta a forrásvíz. A |ány mosolya is ezt mondta.
. Én a tied, te az enyém _ s a nyeregbe emelte a csi|lagszemű |ány,t az i!ű. Ds haza-

felé vette irtját a legény, a táltosparipa, a madár, a forrásvíz s a leány.
otthon megitatta édesanyját a daloló fonásvízből a Íiú, és édesanyja meggyógytlt.
. A fenti vitágban kerestem' s itt volt a lenti ülágban az é|et lrrze - csodálkozott el az

i{ú
. A szeretetedtől gyógy'ultam meg, rám gondoltál, s irurom adtál felelte az édesanya

madár közben evett az elészórt magokból, és csöffentett egy aranypénzt gazdái elé'
. Mindennap így cselekszem majd, mert jóságos voltál velem . dalolta, míg szánlvait

meglebbentette.
A legény pedig az udvarra ment, ott álldogált tüÍelmesen a lova. Megsimogatta

táltosparipája nyakát, mire azon felragyogott a táltoscsíllag.

Gangeszi
Egyszer régen, nrikor Gautama
Sziddhárta Bótl.r Gayában megvilágo'
sodott, és tanításai Asóka király idejé-
ben elterjedtek egész Ázsiában, majd
az cgész viiágon, sokféle szertattits és
ceremónia vettc kczdetét egész In<liá-
ban. Áhogyan a bucld}rizmus kevc-
rcclni kezdett helyi kultúrákkal, sok-
fé|e ágazat bontakoz<ltt ki. Legalább
egy kozös do|og azért mindcn [;udd-
}rista embcrben fellelhető. I{alottait
évezredes lragyomány szerint szcretné
eltemctni. A halottat egy közcli férfi
rokona a Gangcsz partján mcggyújtja,
s ahol az égő holttest ta|á|kozik a víz-

N'Íargita

|  / ,
totuszvffag
zcl, <ltt rncgtisztul a lélek. Szubjcktív,
lrogy kr-lrogyan éli rncg az ilyesrnit' tlc a;:
én vélcmónyeln az, l logy ez cgy gyclttvir
rű szertartás.
Sokféle lcgcnda kering arr<il, h<lgy
mikoron Buddlra ősz, öreg fejjcl meglralt,
hál>orír t ört ki a maradványaiért. Külcln.
böző vcrziók létcznck ar' akkor törtónte k
rc. Az- egyik variáciő szcrirrt [sajnos cz
tuclcltná nyosan bi z-onyítottl a lráborír zt.l
fc|ek elosztogatták Ru<ldha cs()nti:rit
egynr'.rs közt, ós ellből alakult ki későlll> a
szentr:reklyc-ku ltusz.
Ami cngem i l lct, mást hiszek' Nélrány
na1lpal eze|őtt vcrit egy különós álmorn,



^|\i azőta visszatér. Így álrrrodtarn
mcg; amikor Garrtalna Sziddhárta
mcgszületett, felállt, iárni kezdett,
lbeszélt], |ába nyornán |ótuszok nőttek
kÍ a f ö ldból-
,'Azért sziilettem, lr<lgy clérjenr 2 tlre€i-
viiágosoclást, és békót teremtsek
tninden élőlénynek a t.öld.)n." - '-tl.
nromban ezt mondta Szicidlrárta her-
ceg. I,ega|ábbis én így lrisz-crn. Ké-
sóbb apjának, a királyrrak megjövtlrr-
dölték' hogy fia ncmcsak országa, dc
a világ ura, lelki vezetője lesz cgyko-
ron. A zorcl arya féltette fíát, ezért a
kis Szidclhárta lrcrceget huszonn}'<llc
évcn kereszftil a pal<;ta falain llcltil
tartotta; rneg akarta kímélni őt a ke-
gyetlcn valóságtól. Sz-iddlrárta lru.
szonnyolc éven át élt a palotírn bclűl,
s miktlr eÍ]yszcr kilóp(:tt onrran, apia
nrcgparancso|ta, hogy csak egészsé.
ges, fiatal emberek legyenek az tltcán.
Szjddhártz mégis látott egy bcteget,
egy atreg eml:ert, egy halottat - akit a
Gangesz partján égcnek el -, és leg.
végül rneglátott eÍ{y éhező szcrzctest,
aki az- igaz.ságot kutatta' tjkkor cll-ratír.
rozta, hogy mcgkeresi az igazságot.
Ejnek ideién. mikor az cml;erekre
Icitélyes köd bonrlt, s az őrség el-
aludt, szicld}rárta ellragyta fiatal felc-
ségét, s aznap született fiát a bi-
zonytalanságért. Kilenc éven át
Sziddhárta asz.kétákkal élt, ncm evett
és nem rnozgott, alig éltc túl a súlyos
böjtöt, de rádöbbent, trogy r<lssz út<>rr
lraladt' Csak a középrit vezctlrct a
rncgvilágosodáshoz. Mikor kijvctői
rneglátták, lrogy mosakodik, s egy
palaszt|ány ételt ad neki, elhagyták. S
rnikoron a ryonos?' erői rájottck, lrogy
a herceg jó írton halacl, rnár a megvi-
lágosoclás fcló, megpróhálrák meg-
ki)rnyi.kczrr i '  Györtyöni sz-ép lányokal
kiildtek, akik cl akarták tántorítani a
Ircrceget a céliától. Nern sikerült;
Sz iddhár ta  c I I t .ná l l t  a  há ia iknak .  T . , l ) -
l l c  m. j r  s r 'nk i  és scmmi  s< ' In  tántor i t -
hzrtta cl, igaz ügyétől. És cltt, IJóth
cayában, az óriás platánfa alatt végr<--
mcgl;ékélt avi|ágga|, és a végzetével.

Sikcnilt tnagál.lan rncgsz.ijntetnic a vá'
gyat. Mcgvilágosodott. McÍ]kcreste aZ
aszkétákat, akik újból taníwányai lettek.
Megnrutattír végre a l'i|z'rgnak az ig1.zs,.|.
got, S a vi lág r lra lett. Buddha szcrint a
feltétlcn ltit együgyűs(:g, trctn lrihctünk
addig, anríg Ineg neln vizsgáltuk az.,útcr-
natívákat. Hir cgyszer 2rzt Ínond'a, ér)
lneÍjtctterl] mindent, s kik(}töttenr cnlról a
val lásnál. Mi(ita czt a lc lkelnl>cn cl lcrr
<lcztem, t;oldog vagyok, Íncft tudom,
lrogy ráléptcln a helycs ösvényrc és sc>
sctrr fog<>k róla lctérni. Í],z.<:k a lr:lkcm
hangjai. Vógrc tudorrr, mít kel l  teÍIÍ-lcÍn,
lrogy nri a végzetem.
Az' á|om másnap folytatódott, Sziddhárta
rrreghalt. Már nagyon idős volt, |v|áláig
sok csodálatos dolog történt nreg vclc, s
rnikor lrrcghalt, |áttam az emberekct, akik
ott .llltak a Gangcsz PaÍtián, s sirattírk
cgyetlen igaz' v czetőjíikct, Gauta rna
Szidcllrártát; ̂ zt az emr)cÍt, aki rncgtnu-
tatta nckik a hc|yes i)svényt. GyÓnyörű
vo l t .  Anny i ra  ( i sz tc lk ik ,  l l c t : sü l ték t ; s  . s7c-
rctték, lrogyha c]rfe goncl(llok, kclrrrryl.lc
lábad a szemeln. Végtil <-.lőlépctt cgy fiz'
tal férfi, aki rneggyúitotta .a tcstct. AZ
unokája volt. Mikor .lz. égő tcstct t)clc-
ercsztctték a hömpolygó Gangeszba, azt
hittcm, foll>orítia, hiszcn árral szcml;cn ez'
v <>|rta .az' cgyetlcn el képz-e l hctó es c mí: nv.
Ncrn így t örtént' Szit]t lhártát a túZ n(.Ítt
égettc cl, a teste <>lyarr tnaradt, rnint an'
nak előtte; ug1'an<llyarr életerós vcllt. Ek-
kor cgyik tarrífványa lépett clő, aki elmc-
síltc a jövcn<löIést a gangcsz-i lótu.szról.
Es csodák-cs o<Iá1ára Sziddhárta egyszeri-
ben lótrtsszá lett. tr'Íanapság úgy tartiák,
lra a r.ízen lórrrszok írsznak' va|ójában
llucldha vigyáz a lrcnnc élőkre. Én így
lriszctn. Almomban íg1 |áttam' Szidcthárta
életében tobbsztir is szcrepet iátszott A
l( ltusz. Szir letésébe n és |az 1|tnom szcrintl
lralálál;an'
Én is rgy szcretnók rrreglra|ni. F]z cstldá
latos. Dc előbb varr rnóg s<:k tccndől l l
{.z(.n a világon, clc tuclonr' hogy ci rnindig
vclcnr lcsz és scgít ú1ból és úiból rírtai ir l-
notrt a lrclycs osvénvrc.

Ncophyl is



A szemmel verő sógor
Egyszer róges-régen, nem is fontos. pontosan nrikor, élt egy kti|önös ember. Ez az ember

énett aZ állatok és nTvények nyelvén. a világon mindent tudott, mindenr.e volt válasza.

Messze foldön hirhedt táltos volt, s az emberek sok nrincent meséltck róla, bár ezck nélra

nagyon túlzóak és megmagyarááatatliurclk voltak. Talán nenr is teljesen igazak. Ki fud.ja. Az

biztos, hogy ez az ember nem volt hétkóznapi a táltosok kiizőtt; mirrdenki - kicsi és nag-v -

egyaránt tisztelte. és az idők folyarnárr sok tanítványa akadt' alrikke| később sok csudálatos
dolog esett meg.
Gyula táltos - rner1 igy hívták . mint rnár ernlitettetll, sok mirrderrlrez érteft, kezdve a száln-

misztikától a halott-idézésen át egészen varázslásokig és a rrrágiáig bezárólag. Az emberek

sona keresték meg különösnél-kii|önösebb kérésekkel, s ő rendre osáofta tanácsait, egy idő

utrín már bejelentkezés alap1án. E'gyizer az egyik legelső ügyfele, aki minderridők legna-
gyobb táltosává tette később, furcsa és elég szokatlan kéréssel állt elő:

- oh, táltosok legnagyobbja. kérlek' segíts rajtam l - állított be Gyula táltos szom-
szódja.

- Miről van szó? - kérdezett r.issza a táltos, akit éppen varázslás közben zavanak
lneg.

- A sógorom, miután messzi földről hazatért, lragyon megváltozott' Kitarrult sok
mesterséget, már ami a varázslást illeti. s a hazunk táján kezdtek megváltozni a do|gok. Ma
pedig, rnikor az istálló mellett elhaladtam' ész.revettem, hogy varázsol s bűvöli a jószágot. A
lovam táncra perdült, a disznók reptilrri kezdtek, ma.jd mikor meg|átofi engem leskelődni,
szemmel verte a teheneket.

Erre a beszédre a táltos nagyon meglepődött.
- Jól kitarrulta a mesterséget' . . - mérgetődött magában. - Azt jól jegyezze lneg: bűbájt

legyőz.ni csak ellenbúbájj al l ehet.
. Ezt nreg, hogy érti, Gyula táltos? - kérdezte meglepődve a férfi.
. El kell kü]dentlrrk őt az Opel'cnciás tengeren is tulra, oda, ahol a kurta far.kír malac

tur, ott van a hétfqű sárkány birodalma...
Ezek után csellel rávefték a sógort' hogy legközelebbi üzleti útjára menjen a hétfejíi

sárkány birodalmába ott árulja gyó;-ftveit. A férfi hét nap és hét éj utan jutott a ,,világ pe-
remére'.. alrol a fc'ldnek egyszel csak vóge van. A hétfejű srírkány vá'rt már rá. cit akarta rneg-
enni vacsorára. Az ügyes sógor rávette, hogy szokjon le az emberhusevésr(jl, meIt nagyon

sok berrne a koleszterin. Hálából a sá'rkáLrry megiutahnaáa
az ernbeft, s kigyógyitotta nrinden gonosz bajából. Jó
ideig nenr is lehetett hallani felőlük' mert az enrber három
évig és hár.om napig tanította a sárkány.t mindenre, amit
csak tuc|ott. A sarkány nagyon hálás volt, ezért gazdag
ararryrakornánnyal kedveskedett, mikor a sógor hazat.ért a
család.iához. A fekete mágiát pedig örÓkre számuzte az
AlviIágba.

Neoohvlis

Az. e|őző Ót mese az lntenzív osztály társadalomismeret.Órárn
Íbgant, majd |ejlodni kezdtck' végiil megszülettek . mindannyl'
unk ortmére'



minden írójának és o|vasójának
a szerK

Jókedvű nyári szÜnetet kíván a



A lap tartalomból

Cseh Andrea legkedvesetrb verse..-......
Sipos Vera mesélős meséje'.

e' Wú{ ot 
",t,ttal 

if abb Holbein János
rajzai díszítik.

rnonotclzmus: egylstcnlzrnu.s
Szeínin2riLlm ftiggőkettje
(iéza szinte még szinte gycrrnek r.olt' mikor .szem.
be kellen néz'nie azza| a téntryel, hogy a Kítrpát
rnc<lcncéból,'nincs meneki'rlés''.
István tűzzcl.vassal a népbe .,iktaila'' a kcrcsztény-
séget.
felieb|r rcnclű ember
pozitivizmrrs: csak a ttrdattrnktól ftigget|en tlolgclk
clkcrznak örömöt
Jlzsef a ttmlöcben megfejte a pék á1mát.
Marx és Engels szeriI.tt cgyenló fölcloszLást kérlc
újrac.sir.rálni.
Gogol égette el kotetét' a további íI.ók ezt becsti-
lik.
.folszt.oj frrtása: az író halzila elóttt utolsó mrjve

J^szn^}^ PolJana Dosztojevszkij szerelme, aki liúsz
évr'el fiatalabb nála.
Ványa bácsi sokka| integilensebl>'
Nem vergőclÖn KisJános olclalakon kelesáiiI.
Azirő nagy odaíigyeléssel írja korirl még az idŐ1:i-
rás állásat ís.
A vem végére újra Í.ellángol ahangja.
A szimbolisták többsége szabáiyos keretek közé
szorítofta ih]etének sztileményét.
A szinrbolista koltők úgymond neltezebb verseket
ín:lk,
Mivel a tárgy maga ls egy jelkép és ncm fejtllető
meg tiszún. hogy minek a jelképe' ezért a veIs
valóbarr szimbolista létét igazolja, triszen aLlszcllút
tÖbl]órtelmű.
A szextrális akttr.stól a verc erotikussá válik.
A szokőkút fel.le mozgása és a vers megszólítottja
egyaúnt afr:r utalnak, hogy szenrális akrus Íblyik
reitve a szövegben.
A bor hát.só szándékkal csábít.
Az alkolrol clvonatkoztat a vI|ágtó|.
Rilke a meurlízis költői eszközét alkalrnazta.
Ttrontas Mann legfontosabb alkotásai a rragyregé
nyek, például a tsrrcldenburgok...
A szereplók nyehtani mondatokban t>eszólnek'
Végűl iön a véső kérdés.''
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