


EMLÉKEZTETŐ
az IT 1999. november l6-i ülesérő|

Jelen voltak:
Monopoli: Maros Kornél' Németlr Lajosné KAndi BoMcs Rita, Kovács Judit
(m)AsÚerX ZséÁe|y Győző, Bné Kazai Zsuzsa Hamis
BalhésoK(K) Máte Petra . Psycho . Tarján Zso|tné
lnt€nziv osáály Tóth Katalin, Kiss lda BUX.A Goeser Lilla
l|JTAlAzz, Ba|asi Nóra, - DöntEsképtelenek
DeHAt - Farkas Beatrix PoUFom Sza|ler Móni
Munkrisosztáy Szar*a Eszter' . Taniírok
Polisz
Szrrrarl0 Herczeg Tarruás'Tőkei Józsefiré DtK
LeG.o' Verrdés:

Jakab Judit, |.rndvai Györgyi,
Marosvári Péter
Gyóri Eszter
Szikra Csaba, expolis

Napirendi témák:
|. Az 1999' november l.je óta hatiílyos ttirvény a neíndohányzók vedelméről a Politechnikumot
is érinti. Az eddigi rendelet törvényerejűvé válása a|ól mi sem bújhatunk ki, és nem is kényszeríthet
az IT egyetlen fele|ős állampolgárt (tanárt, koordinátort stb.) sem, hogy ttrvén].t sértsen. Egyhangu.
an megszavaztuk tehát a törvény tisaeletben tartá&ít, azaz a koníbbi pótitectrni.tumi szabály erven.y-
telenítését. ]000 

janurír l-jétől a l8' étetévüket meg be nem töltött isko|apo|gároknak tilos a do-
hanyzás az iskola egész tertiletén (az udvaron is), illetve rendezvényeirr' piogiamjain A 18. életévti.
ket betöltÓtt diálkok a kijelolt he|yen dohányozhatnak. ez iskola alkalm'aiott-ai a számukra elku|t'ni.
tett helyisegben gyujthatnak rá.
Az IT a követkeó ülésén foglalkozni fog a törvény bevezetésének rész|eteive|, foganatosításával, atáj9lrcztatassat. (A két hónapos,,türelmi idő- aztmlg'átja' hogy megkonnyíts" -ít he|yzetét, akikeddig a Politechnikum falai között, az udvaron is hódóhattak íaonanyals.szenvedélyének' és mo*
kényszerüen le kel| ott mondaniuk róta.) Eg1ruttal felkéÍi a DoK-öt és; Iskoiab;;ságot, hogy adecember l4-i összejovetelen képüseltesse m4gát: tagiaivat, ötteteivel, segítsen ;uúan' bogy az ez.redfordu|ó (?) sokaknak kényszerú étetmodvriútását eüsehetővé t"gyá. @" t"*észetesen vala.
mennyi iskolatanícstag házi fe|adata is.)

z. 1999. november l6.iín tartotta a DTK idei e|só forumát. Az érdeklődés e rendezvény iránt a
l:!1":9k szerint igen kicsi volt, kb. 20-an vettek részt - diá,kok' tanárok u"gy"."n -, melynek oka aDoK.képüseló szerint a propaganda hiánya volt. A felmenilt témrik között íáerepelt a kilencedike-sek sérelme: a szabad ónáLra jrírás jogríurak elvetele tő|ük; a második idegen nyelv felvételének tissze-egyeztethetetlensege az ervénybrrr |évö tagozatos-fakultációs rendszerie|; .ifot"l-ury", me|y nemélvezosáatlan t'iímogatríst a diákok kt'rébá serq és amely alternatív <itljekkel egts"tllt ti. oo-nyegdarabokat használhassanak a folyosókon letelepedni il,gya|,,ill. putrokkal vaítJ* ret a rotel.t€rvet; legye! több n<ivény az iskolában. A DtK üszi tovauu az tigyel.et.
3- .- Az első negyedév befejeztével a múlt tanév első negyedévei összehasonlító diagrammok se.gítették a tanu|má|nyi munka.frtfke!ését. A negyedév át|aga:3,52,ez 0,0ó.da| rosszabb, mint tavalyi|yenkor. Az évfolyammutatók alapjárr az s.' io. evtotyam;a*tt ísss-í..o. r.ep*ió,za' it| 0'3l.da|A ll' és 12. évfolyam eredményegyengébb atavalyiház képest o,I5, i|l. 0,l6-dal' Atantárgyi át|a-gok tisszevetése kimutatt4 hogy atársadalomismeiet, - inio-uíiu J. 

"geprJ' 
ll'eteléve| a tan-tárgyi eredmények etmaradtak atavalftól. A legszembetűnőbb javítás u eöíla,-1"jn mutatkozÚ:55 saázadda| jobb az idei eredmény, mint l998-óan.

Kovetkeztetéseket korai lenne levonni, így nem is tette eá most meg azIT, aképvise|ókre tÍa1hogy osaályidőn informáljá:k osaátytrársaikat' tanáraikat'



.r*
denütt. érvekkel vagy anélkul - a rendszer elónyeit hangsúlyozták a megkérdezettek' E'gy képviselii
találkozott hat másképp vélekedóvel' de sajnos ók elzárkóaak meglátásuk kifejtésétól. Külon köszö-
net illeti a Monopoli osztály szülő- és az|ntenziv osztály diákképviselójét' akik valamennyi szulo, ill.
diáktársukat megkérdezték ez ügyben' és írásban adták le a véleményeket'

I,egköze|ebb december l4-én találkozunk, amikor a tanárok lesznek a hiizigazdák.

Budapest. l999' november ló '
Tókei Józsefné és Jakab Judit' jegyzók

EMLEKEZTETO
AZ ISKOLATANÁCS t999. DECEMBBR 14.I ÜLÉSÉRoL

Résá vettek:
N{onopoli: Maros Kornól, Németh Lajosné
(m)AsterX: . BnéKazaiZsuua
BalhéSoK(K): . csillag Zoltánné
Intcnziv oszt': Tóft Kati
JUTA Ja"z
DeHAt: Schlcer Tamirs -
Munkrisosaály: - okrÖs Tamás
Pol isz:
LeG-o.:
Szrnarl0: HerczegTamas, TőkeiJózsefué
KAndi: . Kovács Judit

HaMi 'S
PsychO Kund Ani la
DtintESképtelenek; Pataki Judit
BUX-A: Goesere Lilla
PoUFom: Szaller Moni
Tanárok: Jakab Judit' Lendvai Györgvi.

DÖK:
Vendégek:

Puskás Aurél
Vidos Mihály
Láng Andrea . Iskolabíróság,
Halasi TÍiurde . Intenzív osztiilv

Napirendi pontjaink:
2. December 22-ét egyhangűan tanítási szünetnek

kiáhottuk ki' ugyanis a november 27-i Nyí|t
Nap tanítás nélkiili munkanapnak minósúl, az-
az akkor e|óre,,ledolgoztuk'' az év hivatalosan
utolsó tanítási napját.

1999. december 21-én, kedden jii-
vünk uto|jára iskolába!

3. A könywár új műkódési szabályzatáról - a ké.
sei időpontra való tekintettel . nem beszéltünk-
l . A nemdohanyzók védelmére bevezetett tirvény
politechnikumi érvényesitésének korulményeirő|
folyt kétórás beszélgetés,

A novemberi IT döntést hozott, melynek értelmé.
ben tudomásul vessztjk a minden magyar állam.
polgána vonatkozó törvény.t' kiskoruak nem do.
hányozhatnak köáerü|eten - így iskolában senr -'
a l 8 éven felüliek pedig csak a kijelólt helyen
g1ujthatnak rá nem veszé|yeztetve czzel a nem.
dohányzók egészségét, illetve nem zavarv'a óket,
Az IT.tagok és vendégek olyan részletekről gon.
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dolkodtak' -amelyek e szigorító intézkedés tudomásul vételét és betartását kir,ánja megkonnrrtcni
Elvekró| és gyakorlatról esett szó, a megelózésről és a szenvedélybetegség' illetve a kóros dir,atkc.
vetés kezeléséról'
A kÓvetkezo kérdések merü|tek fol'
. N,leddig tart az iskola teruletc, hatáskcire?
- Mi a l8 éven felüli állampolgárok kótelessóge' az utcán' az isko|a előtt (is) nevelni' a toÍa'en\1 bc-
tartatni, Vagy zavartan felrefordulva, esetleg közÖnytisen nem tudomásul venni' mi tblvik ott.)
. Bízzunk mindenki korrekt,józan, toleráns, a felebarátja egészségét is figyelembe vevö magatarta-
sában' vagy kttelező önkritika.gyakorohatással, munkával (csikkszedetésse|' takaríttatással), esetleg
az isko|ából való kizárással kell szankcionálni a..bűnösöket''?
- Büntethet-e rnunkával az Iskolabíróság. illetve munka.e arra kotelezni a dohányosokat. hogy tart-
sanak tisztaságot a maguk portáján?
. Utasithatja-e az|.|. az Iskolabíró.ságot, hogy járjon el a majdani (és jelenlegi) tílalomszegők ügyó-
ben" vagy tiszteletben tartja annak fiiggetlenségét?
. Minden tÖrvényszegóre ugyailaz a biintetés vár-e, vagy legyen kÜlónbség a vétő életkora, a rá-
gyújtás helyszíne, illetve aza|apján, milyen mértékben sértette a nemdohányzók tiszta levegóhÖz va|ó
jogát?
. Allja-e az iskola a leszokni vágyók orvosi kezelésének koltségeit, vagy épp e|lenkező|eg (ahogy'a
tŐrvény is kimondja): pénzbírsággal sújtandó a törvényszego (amennyiben rendelkezik onálló kere-
settel).

A hosszas beszélgetés eredményeképpen az alábbi javaslatokat fogadta el az lT-tagok tibbsege

. minden osztá|y fog|alkozzon a kérdéssel osztályidőn;

. minden osztá|yfőnökpár vesse fe| a problémát a legközetebbi szülői érte-
kezleten a szülőknek - tájékoztafva őket az új tiirvényről;
- egyetlen dohányzássa| kapcso|atos ügy se maradjon megtárg.valat|an - elő-
ször osztályfőntiki hatáskörben, majd az Isko|atlíróság e|é uta|va a \'étseget;
. készüljön es/ ''szankció-gyűjtemény'' munkanevű anyag az Iskotabíróság
megscgítésére;
. e szankció-gyűjtemény összeál|ítását megalapozandó, illetve a politechni-
kumi dohá nyzási szokásokat, mértéket, szándékokat megismerendő készü|.
j ön egy kérdőív, me|yet minden iskolapotgár - dohányos és nemdohányos
egyaránt - kitiilthet.
A kérdőív.összeál|ító csapat 2000. január l l-én, kedden 1/2 3.kor talá|ko.
zik Tagiai: Csillag Zo|tánné, Kovács Judit, Németh Lajosné, Schleer Ta-
más és Jakab Judit. Csat|akozni lehet!

Az Isko|abíróság a második fé|évben átataku|. A je|en|egi bírák kcrik
,aZ osztá|yokat, hogy januárban vá|asszák m€g új diák i|l. szülő bírói-

kat!
LegkÓzelebb 2000. február l.jén találkozunk, amikor a diákok vezetik majd az lT-ii|ést. A jegrz.l
SzalIer Móni lesz-

1999. december l7

Jakab Judit .  reuiz. ,
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IsK0LABíROSAGI HíREK

Az isko|abíróság 1999. november 22én
tárgya|ta:

Pá| Dénes (Szmar10),
Békési Gábor (LeG.o),

Virágh Balázs (HaMi's) ugyé|'
A bíróság tagiai: Szabó Atti|a, Papp János'
Diósi AIojzia

Pál oénest (szmar11) Lóczi Edit jelentette
fe|, miután a |ehetséges 10 %.on tú| hét at.
ka|omma| nem vett részt testkultúra fog.
|alkozáson. Hiányzása okát sem elótte, sem
utána egyszer sem je|ezte A fe|je|entéshez
csat|akoztak Dénes osáá|yfőnökei, miután
kideru|t' hogy Dénes igazo|at|an óráinak a
száma a negyedév végére meghaladta a
húszat, s a tárgyalás időpontjára elérte a
28-at. Az osztá|yfőnökök á|ta| dokumentá|t
hiányzások kisebb.nagyobb késésekbő|
szarmaznak.
A táryyaláson Dénes hangsúlyozta, hogy
késései abból adódnak, hogy képteten idő-
ben elindulni az iskolába. Miután távolságí
busszal jár, a közlekedés is nehézkes' A
problémákat úgy lehetne megelőzni, ha az
előző jámttal ér*ezne. Erre eddig taftósan
nem volt képes, de a táryya!áson egyetéfteft
azzal, hogy nemigen van egyéb megoldás. A
megbeszélésen Dénes elismefte, hogy isko-
lai passzivitása az első negyedben megha.
|adta a ,,nomális" méftéket, s ezt nemcsak
testkultitn-hiányzásai, hanem tanu|mánvi
eredményei is tükrözik. Dénes 1etezte, hcgy
elkedvetlenedése lelki okokbót is következik;
a konkrét problémák megvilágításátó! azon-
ban elzárkózott.
Az iskolabÍróság egyetéfteft az osztályfőnö-
kökket abban, hogy Dénesnek et kell dönte-
nie, akar-e a Politechnikum iskolapotgán
lenni. Ha igen, akkor el keII émie, hogy
megfe|eljen az iskolai múködés aÍapvetó
adminisztntiv etői|ásainak: ez reggeli napi-
rendjének átalakítását kel|, hogy maga után
vonja' Az osztályfőnökők úgy nyitatkoztak,
hogy ha Dénes vállalja ezt a váltást, akkor ők
lgyekeznek ehhez minden segitséget meg.
adni.

A bíróság Dénest fe|függesztett kizárásra ítét.
te, me|y a 3í. igazo|at|an óra e|érése esetében
életbe |ép. A bíróság elzárkózott attó|, hogy Dé-
nest a szokásosná| korábbi időpontra rende|je
be, mert ebben a veszé|yhe|yzetek további növe.
kedési lehetőségét látta. Ehe|yett megeíégedett
azzai, hogy a bíróság e|őtt Dénes szóban vá|-
|a|ta' hogy rendszeresen a korábbi buszt veszi
igénybe, s igazo|at|anu| nem hiányzik a test-
ku|túra órákról. Az osztá|yfőnökök felajánlását
e|fogadva és patrónusi szerepét megerósítve a
bíróság feIhataImaáa az osztá|yfónököket,
hogy saját be|átásuk szerint kössenek olyan
szerződést Dénessel, me|y véieményúk szerint
megfe|e| a kívánt cé|nak, s |élektani szem-
pontbó| |eginkább segíti az üdvös változást. A
bíróság Úgy döntött, hogy a téti szünet után
tájékozódik a fej|eményekról: optimá|is esetben
ézékeIi és nyugtázza a kíVánatos eImozdu|ást.

Békési Gábort (LeG-o) Lóczi Edit je|entette fel,
miután a |ehetséges 10 o/o-on tú| hét a|kalomma|
nem vett ésá testku|tílra fogla|kozáson. Hi.
ányzása okát sem előtte, sem utána egyszer sem
.ielezte.
A táryyaláson Gábor elismefte, hogy negatív
mTdon járt el. Mentségü| csak annyit hozott fel'
hogy néha olyan lelkiálÍapatban van, arnikor
képtelen,,részt ven ni,,.
A bíróság Gábort szigorú megrovásban része.
sítette és a negyedév végéig megvonta tó|e a
testkultúra foglalkozásokon érvényes 10%
Iehetóségét.

Virágh Balázst (HaMi,s) Szabó Lász|ó jelentette
fe|, miután a |ehetséges 10 %.on túi hat a|ka-
lomma| nem vett résá testku|túra fog|alkozá.
son. Hiányzása okát nem je|ezte, s erró| csak
utó|agos megkeresésre nyiIatkozott'
A tárgyaláson Balázs elmondta, hogy hiányzásai
egy orvosi igazolással dokumentált leÍegség
utáni tíz napban keletkeztek. lgazából felmentés-
Íe lett VoÍna jogosult, de nem akaft még egyszer
elmenni a rendelőbe, meft fontos dolgozatokat
Íftak azokban a napokban, s nel'n sze'eÍett votna
muIasztani. BaIázs elismefte, hogy problémájával
kapcso|atban a kommunikáció más formájávat
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kellett vo|na élnie, s ígéretet teft, hogy ha.
sonló esetben másként jár el.
A bíróság Ba|ázst megrovásban része-
sítette. Ezen tú| a testku|túra fog|a|kozásokra
érvényes 10% jogát a tanév hátralévő ré.
szében kor|átozta. Amennyiben Ba|ázs iga-
zo|at|anu| hiányzik, testkultúra tanárának
jogában á|| megvonni t6le a 10olo lehető-
ségét.

Az iskolabíróság 1999. december í 5én
tárgya|ta:

Bodnár Bence (KAndi),
Rév Zo|tán (Polifom),

Fogarasy Xénia (Polifom),
Kavasinszky Péter (Polifom) úgyét.

A bíróság tagiai: Bodori Tamás, Vidos Mi-
há|y, Diósi A|ojzia

Bodnár Bencét (Mndi) 24 igazo|at|an óra
miatt .ie|entették fe| osztá|yfőnökei, Láng
Andrea és Szász Kata. Az igazo|at|an órák
egy testkultúra óra kivételével kisebb.
nagyobb késésekbó| származnak.
Bence a tárgyaláson saját rcggeli időbeosz-
tását jelöIte meg a problémák fő okaként.
MÍg tavaly féI hétkor kelt, addig a munkarcnd
változása óta negyedórával később, Ez az
eseÍleges kTzlekedési nehézségekke! páro.
sulva nem teszi lehetővé a biztonságos be.
érést az iskolába. A konkrét késéseken túl
felvetődÖft az is, hogy Bence esetében a
jelenlét és hiányzás pontos dokumentációjá.
ban is adódtak pontatlanságok.
A bíróság Bodnár Bencét szigorú megro-
vásban részesítette' 2000. január 3-tó|
8:05.re kell érkeznie az isko|ába, s je|en|ét.
ét a 

"fekete|istán'' ke|l igazo|nia. Amennyiben
8:05 . 8:í5 között érkezik, 1/3, amennyiben
8:15 után' .| ígazo|at|an óra jár neki. Ezen
tú| minden késését szemé|yesen je|entenie
ke|| osztályfónokeinek az aktuális tanítási
napon; a hiányzásáról szó|ó igazolást pedig
a mulasztást követő e|só tanítási napon át
kell adnia.

Fogarasy Xéniát (Polifoml osztá|yfőnöke,
Fodor Eva je|entette Íe| í8 igazolat|an óra
miatt, ame|yek kisebb.nagyobb késésekbő|
származnak.
Xénia a táryyaláson a kozlekedés kiszámít.
hatatlanságát jelÖIte meg fő okként. Más-

részt a vá|tozást háttéltató tényezőként jelolte
meg, hogy osztályfőnöke nem tájékoztatta kellő
részieÍességgé| sem az igazolatlan órák számá.
rol, sem pedig a várható következményekről'
Szeinte osztályában a szükséges információk
szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben van.
nak a más intézményben érettségizeft diákok,
mint a régebb óta Politechnikumba járók.
A bíróság Fogarasy Xéniát szigorú megrovás.
ban részesítette. Abból kiindu|va, hogy az otód-
éves hal|gatók fe|nóttek, akik sa,iát sorsukkaI
kapcso|atban autonóm és te|jes jogú döntési fe.
le|ósségge| bírnak, a bíróság nem óhajtott admi-
nisztratíV kényszert foganatosítani, hogy Xéniát
napirendje módosítására késztesse. Miután az
igazo|atlan órák |ehetséges maximuma 30 óra,
ezéÍ1 ez marad az intézményes határ' Amennyi-
ben Xénia igazo|at|an óráinak száma eléri a 30
órát' úgy tanulói jogviszonya a Közgazdasági
Politechnikumban automatikusan megszűnik.
Kiegészítésképpen a bíróság e|őírta, hogy az
osztá|yfónök fo|yamatosan, tehát hétről-hetre
CÍokumentá|ja az igazo|atlan órák állását, s errő| a
diákokat tájékoztassa.

Rév Zoltánt (Polifom) osztá|yfőnöke. Fodor Eva
je|entette Íel 19 igázo|atlan óra miatt, melyek
kisebb-nagyobb késésekbő| származnak
zoli a táryyaláson azzal magyarázta késéseiÍ,
hogy éftékrendje és Céljai szeint számára a ze.
nélés jelenti a |egfontosabb tevékenységet' Reg-
gel is gyakorol, s képtelen ana f.igyelni' hogy idő-
ben elinduljon. lgyekszik összehangotni iskotai
elfoglaltságát és a zenélést . bizonyítékként azt
hozta fel, hogy tanulmányi eredménye ellen nem
merülhet fel kifogás - mástészt a késések az ó
politechnikumi pályafutásának mindig is a neu-
ralgikus pantját jelentették, és ez gyakor1atilag
nem változott.
A bíróság Rév Zo|tánt szigorú megrovásban
részesítette' Abbót kiindu|va, hogy az ötodéves
ha||gatók Íe|n<jttek' akik saját sorsukka| kapcso.
|atban autonóm és te|jes jogú döntési fe|elősség.
ge| bírnak, a bíróság nem óhajtott adminisztratíV
kényszert foganatosítani, hogy zo|it napirend1e
módosítására késztesse. Miután az ioazolatlan
órák |ehetséges maximuma 30 óra' ezjrt ez ma-
rad az intézményes határ. Amennyiben zo|i iga.
zo|at|an óráinak száma eléri a 30 órát, úgy
tanu|ói jogviszonya a Közgazdasági Po|itech.
nikumban automatikusan megszúnik.
Kiegészítésképpen a bíróság elóÍrta' hogy az
osztályfőnök folyamatosan, tehát hétról-hetre



dokumentálja az igazoiatlan órák á||ását' s
errő| a diákokat tájékoztassa.

Kavasinszky Pétert (Polifo m) osztá|yfóntke.
Fodor Eva je|entette fe| í6 igazo|at|an óra
miatt
Péter nem jelent meg a tárgya!áson, s elő.
zőleg sem kéfte az ügy elnapolását. Miután a
helyzet körúIményei megegyeztek osztály-
társai eseteivel, ezéÍt a bíóság ennek meg-
felelően dönbtt.
A bíróság Kavasinszky Pétert szigorú meg.
rovásban részesÍtette. Abbó| kiindulva. hogy
az Ötödéves ha||gatók felnőttek, akik saját
sorsukka| kapcsolatban autonóm és teljes
jogÚ dÖntési fe|e|ősségge| bírnak, a bíróság
nem óhajtott adminisztratív kényszert foga.
natosítani, hogy Pétert napirendje módosítá-
sára késztesse. Miután az igazo|atian órák
lehetséges maxímuma 30 óra' ezért ez ma-
rad az intézményes határ. Amennyiben Pé.
ter igazo|at|an óráinak száma e|éri a 30
órát' úgy tanulói jogviszonya a Közgazda-
sági PoIitechnikumban automatikusan
megszrinik.
Kíegészítésképpen a bíróság e|óírta' hogy az
osztá|yfőnök foIyamatosan, tehát hétró|-h-étÍe
dokumentá|ja az igazo|at|an órák á||ását. s
errő| a diákokat tájékoztassa

WiWf *

A.Bodori Mihály (szüló), Vidos Miháty
(diák)' Láng Andrea (tanár) összetétálű
|sko|abíróság 1999. december í5én az
a|ábbi ügyeket tárgyatta:

l ' Pető Gergő és Piri Atti|a (Munkásosztá|y)
ügye

Attila és Gergő egyik novemberi 6. órában a
napkozi időtartama a|att átment a B épü|et 1
eme|eti Wc.jébe, és óket ott az ügye|etes tanár
dohányzáson kapta' A fiúk a he|yszínen sem
tagadták vétségüket és az iskolabírósági ülésen
is ígéretet tettek arra, hogy soha többet nem
szegik meg a nemrégiben é|etbe |épett hatá|yos
dohányzási tÖrvényt- Atti|a esetében enyhító ki.
rü|mény' hogy saját e|határozásából éppen |e.
szokóban van, Gergő pedig ,,csak'' e|vétve do.
hányzik.
Határozat: Az lskolabÍroság Pető Geryőt és Pin
Attilát figyelmeztetésben nészeslÍl, miután a Poti-
technikumban a hatályos tTNény alkalmazása
átmeneti állapotban van. A mostani töNény meg-
szegése ellen még nincs kidolgozoft és elfoga-
dott szankcÍonálás' Amennyiben Attita és Genó
hason!ó vétséget követ e!, úgy az lskolabíroság
súlyosbító körülményként veszi figyetembe.

2. Lippényi Mik|ós (Monopo|i) iigye

Mik|ós a Xl|. 3-án a 7' órában megtartott mate.
matika pótdo|gozat írása kÖzben e|hangzott han-
gos káromkodása miatt kerü|t az lsko|abírósáo
e|é' A szaktanár az esetet inegengedhetet|en]
mások iránti into|eranciára uta|i magatartásnak
minősítette. Az lskolabíróság megha|lgatta Mik-
|óst, aki e|magyarázta, hogy mindez az ideges.
sége miatt tortént és nem Marosvári Péter mite.
matikatanárt akarta megsérteni' Az esethez hoz-
zászólt még Mik|ós édesanyja és Rév Zo|tán
ötödéves tanu|ó is' Az IskoÍabíróság megha||.
gatta Mo|nár Lajos osztá|yfőnökot is. aki a kóvet.
kezoket ,í,íjzte az e|hangzottakhoz: Mik|ós hirte.
|en, ideges a|kat, egyéb teRi|eten is akadtak
prob|émák ve|e kapcso|atosan. Miszerint van eov
szezódés is négy tantárgybó|. Az osztá|yfonökók
az utóbbi időben komo|y Változást, igyekezetet,
fejlődést |átnak Mik|ós munkájában. iltik|is es
Péter osszhangja sem töké|etes, va|ószínű ez
vezethetett e| a fe|je|entésig.
Határozat Az IskolabÍroság Lippényi Miklóst fi-
gyelmeztetésben részesíti és kötetezi, hagy
Marosvári Péter szaktanáral vegye re| a ki[.
csolatot, kérjen az elhangzottakért bocsánaÍoÍ, és
beszéljenek egymássat.

Pol i , 1999. december 15.

Diósi A|ojzia, isko|abíró

az Isko|abíróság nevében: Láng Andrea
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Tudos és iskolo
Sokszor kritizoliok az iskoloi oktotós! ozért, mert oz iskoloi tononyog és oz iskoloi köve|elmények
elovultok. mintha oz iskolo ollvo morodt volno o melle|le elrohono idoirbon. Egyre több otdalril
fogolmazódik meg oz oz e|vorls, hogy oz iskolo alkolmozkodion a vÍlógbon bekovetkezö valÍo-
zosokhoz, képzési progromiivol kövesse o fejlidés legfontosobb erivonolait. Az olabbi cikk-
részlet szerzöie, o dormstadtí Mlszaki Egyetem filozofiaprofesszora ozÍ vizsgo![o, hogy mi o |u-
das, mik o legfonÍosobb feltételei o tudas megszerzésének és mit tehet ezert oz iskőlá. A cikke|
John tolÓlta o.Díe Zeit" 1999. szeptember tó.í szamoban, Csicsi fordította.

Gemot Böhme:
Tudósszezés mint e||enól|ós

Mit tonítsonok oz isko|ók és föisko|ók?
. Gondo|otkísér|et o fudós iövöiérö| -

A képzési po|ilikónok ontícik|ikusnok ke|| |ennie, tehiÍ éppen ozl ke|| timogolnio. omi o nyi|vón.voló fei|ödési Írenden kÍvÜ| esik.
|gy pé|dou| o fioto|oknok nem oz isko|óbon ke|| meglonu|niuk o szimí|ógép-hosznilo|oi, mertoz1 o korlorscsoporlokbon gyorsobbon és kreolívobbon |onu|jik meg' Ai isko|ibon o|yon trod'.cionó|is képessé9eke| kellene e|soiólí|oni, minl oz o|vosos és oz írós.-És itl nem csok orri| vonszó, hogy o Néme| Szöve|ségí Köziirsosogbon oz ono|Íobéiizmus mo mir e|Jrio to %'o.|, ho-
lT::ó|.t:1!o9! o] elsyeteme|e1 m9 mógie|enö éret|ségizetl fiolo|ok éppen - |igobb ér|e-|emDen . o|Vosni es írni nem ludnok ió|. Ennek o képességhiinyrrok vo|omi oko voÁ. Volomi |é.nyeges lör|énl 'És ez 9 |ényeges do|og éppen o szomfiógép.hoszni|ot i|to|inosso vo|oso.Az o|Vosos ozÍ ktve|el|e meg, hogy egy szöveg ér|elmé| intui|ÍVe megérlse oz ember, és ebbó|kiindu|vo.iusson e| odóig, hogy o szovegel rési|eleiben is töké|etesen ér|i. Ezze|szemben o moiegye|emisÍók. ho egy szöveg interpre|o|ósiroszó|íliik fe| öket, okkor o szweg e-jetmonekmegrogodóso helyett néhiny kieme|| címszó fe|sorb|ósszerÜ mogyorózo|it o,diok csupón.
:1f; :11f!i|"T:!:.sy egy gondo|otot érve|ésse|vogy e|beszé|ve tiieironi' iimoi egyete-mIsloK,.oKIKnek egy szeminóriumi do|gozo1ol ke|| |eodniuk, egyfoito potchwork.o|, iaezótetuot osoforisztikus gondo|o|töredékekbö| össleiIlílott rongyszonyegói teszirenek. Ez o szomi|ógéppe|
|qYq]* munko e-redménye. Áz ember .|etoro|1o., áÁil o|vos, belópló|jo, omi eszébe ju|, és vé-gÜl ,,összeo||ózzo" o szöveoet.
o|vosós és íros empo|íkusirle|emben' ez oz, omit o szimítógép nem Íud oz embeíö| itvenni,omil,ozonbo.n o szubiekumnok meg keil rennie ohhoz, hogy*oi oaotomot ir"teter teEyenek, oszimbó|umokbó| ie|enÍese( oz inÍormócióbó| |udos és o szövegbö| értelem.Az iskolonok lovóbbó oz imogínolÍv képességeke| ke||ene kiboítokozlotni. Ámn oz odo|okol íe|.do|gozó gépek ludnok. oz o|gorílmusok kiviÉ|ezését -. oz| iobbon |Udiok, ;i;t o; emLrerek. Mi-nek hot, kérdezi mir oz iho|ónos.isko|oiÍoníló is, o gyerekeker r"i'.ániórá'|oi g]l.otorniz És toz.
!:! l"'19s1i é.s-1e, r'osy 9 i9 fejszomo|os nem Jg"Jritmuskén| mÚködik. A ió szomo|o| nemonnyiro o 15 és 27 összeodisonok végeredménye ördekli, sottot inloon ozi 

'ri{i 
mitent |esz ols-bo| es 27.bo| 42. Kélséo|e|en, 

|"s] *lo kop.esséjet nern |ehe| r"rsioIál". nágysogrendekrekifeileszleni..de egybizlos:"oz eredm-ények becs|osénák, o mirvelelek kikerÜ-|esének képességeoz e|ófe||éle|e onnok, hogy vo|ibon kompelens szimílógép-r''"'.áráitá 'oii*t.



}.]z a kér<Jés járt a íeiernllen egész szol}rl)at()n (rtrítr arrrikor éllrcn vclltarrr). Perszc
Ilcm az előző napi diszkóra r'isszaÍ]clndcllv2r lnercngtclrr annak szítrr,tlnalán (tál'ol írll'
jon tőleIn), lranetn az iclei Poli-AKG Fclcig/rla késztetctt e kérdí:s íelvctí:sí:re. Azt,
Irogy megirrt nern zajlott le fesztiltségr:k nélktil a Glila, a saját bőrörriörr is t:tpaszt:ri.
hattarn.

Gondolorn, tnilrclzrnnvilrn ttrcljáklk n:ritr ;tz idei escrrri:ny nagyjál;cili lnérlegót.
Senrtrri ncm változott. Ők ideiÖttek, íilgadkoz.tlrk' volt ''kttn,atryírcloziis'' és tlirsaí, llír.
ták két körig, aztár-r vége az eróf.eszítéseknek, í:s a szokás<.ls credménnyel tírvoztak.
iVlcgint íölényesen rlyert a Poli, és ez rnirrdenképPen a círnadó kérdést vcti fcl [xln-
nem. Minek az e\őkész'ítéssel bailódni? Minek újabb és úja[.>l; pá|yázatokat fogalnlazni,
lnég a cá|a napián is (nrert rnifelénk lnostans.lÍ] egy aprócska részletkérc]ésért is
''papírt'' kell írni, Irrivel egyes adrnir-risztratív beállított.ságú, rn1rr-lnírr gr2rlblnán döntes-
hozók nem képesek a szóbeli megegyezésre)? Minek a Yor-lng-pályírzat'i N{IN!]K AZ
F,GESN

Azt lriszcrn, ebllől a ''íocigálásc1iból'' nekcrn lnost lett elég. Sok poziÍív és negatív
rneglepetésse| járt a szervezés. sokat segítettck olyarrok, akikrrek eZ setnlnikéI)pen
nem |ett voina kötelességük. Voltak, aklk azt nyúitották, atnit vártant, de r,oltak olya.
nok is' akik messze az elvárható szint alatt Inűködtek kózre, ráadástrl egyiktik a Poli*
AKG.hoz legközelebb ál1ó mtrnkacsoport éléről szaÍl' ̂  fejernre. I]cx--sáirat a klfejez'é.
sért' de nem hrdok más szar'akat találni annak a cselekedetérc, ah a,z cseInérry előtt
násfél órávaI közli velcrrr, I.rogy l,árj;rk szépen a sorol-nra' rncrt ő most osztál}'Ligyekct
intéz. És?! Az oszrÁ|yúgyekre ott a lri:n'ége,.a torna|r.rz rneg alkalrnatlan a rcnclezt'src!
. . .N" mindegy. fé|re a kellenret|ennel, most joj1enek azok' akik rendkívr'i|it proc|tr.
káltak. Előszór i.s ezer kösz Rikker Robinak, aki az e|ejétől kczdr.e segító úgásokat
a<lott, és aki a tettek mezején is feleitlretetlent alkotott, Köszönörn rnég-cáspir ancl-

risnak, Szencli Zsoltinak' Ptrskás Atrrélnak.
Tánczos Tillinck és K^rD^t|' G'"'rrrinak
(AKG). Köszönörn a felr.igylletet elr.állaló
tanároknak: Conor Rotrrke-nak, Colin
Hackettnek, Gavallér Csal;ának, Pu.sklis Atr_
rélnak, Ifágyi LÁsz|őnak és Csonc-.sinak.
Kösz rnég a játékvezetósért Nyíli Andrásllak
ís. Ezúton granilálok a Prorrlctherts Rt.'n<:k
a rendkívr.il színvonalas biifészolgálatért. A
fent felsoroltak azok, akik lelki, szellerrii és
fizikai erejük (kozel) |egjavát adták, és ez'-
áital ók is elkövetói ennek az egésznek.

Gondoltarn, Ieírorn ezeket :r rnég
rendkímil friss éllnényeket, és ezút<ln nrorr.
dok le minclerrfélc szervezést ttz ezt, kiir,,ető
Po l i  AKG gá lákka l  kapcso la t l l ; rn '  Az  ; t l l t1 , -
kórt- lésrc :r<]ott v:iIaszoItt: is- is. |(r.rnt,!t.trt.
czzel t1n r, irgyok a lt 'gnt.gatír'al l l l .

Buclapcst, 1999. novernbcr 21.

Vídos Milrály . SZi\IAR1Z
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KosARLABDA HÁZ| BAJ h| ot(sAo vÉoeiteuuÉ tqve

. ROVIDE|\I .

. .B" kcs.
(lntenziv o-' Munkáso.' JUTA JAzz)

Nem keruIt megrendezésre a JUTA JAzz csapata egy részének igazolatlan távolmaradása nriatt A
másik két csapat és az ',A'' kcs' két csapatának összevonásával decemberben egy újabb bainokság
kenil lebonyolításra,

.C" kcs-
(Szmarl 0' LeG-o.. Polifom, Tanárok)

KosÁRKrRÁLY: Takács Márton (Potifom) 65 pontta| (át| '2l pont).
LEGJOBB .r.lrÉxos: Takács Márton (Polifom) |9 szavazat. pontta| (átl' ' ó'3 pont)

Pot i .  1999 nov .23 .

Helyeás w" Győzelem Dobott és kapott
kosár

Kosár-
kÍi|önbség

I
Törtetó'Til€r6k : ':. 

.' 
' '

(Colio tla*,en GavafttCsata. Ofupat nnads,
Mlwrik MikÍ.{l..Mólnírf .iiix'.trxx.i e.,ra"r

l 99--50

l l Folifosril : z 9 t -7i) + 2 1
III: l$TEAs.Í {Sanatl( I 53-77
[V: rű. Íordáb Micfilő* drÖo^} 0 56- I 02 ,41{

TottAstABDA ilÁZ| BAJ N oKsÁG
aDD|G| EREDil\É NY!K, To}^oR.E N|

EGYENI
I.
I l .
fiI.

Szedlák Anit^ (Ha^4is)
Erdélyi Krisztin a (DeHÁ|

Andrea

szer."'ezte, rendezte. vezette, játszotta' |ejegyezte és gratulá|'
Szttbó I,ú.,;zltj

Bágyi László, Co|in, Ilackett

Szedlák Anita' Lukács László

Pol itechnikum, 1999. dec. l7
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A V| L!Á}AToRNÁK ER{D,\AÉ NYE I

A ToRNAHÁZ| PARTY-RÖL
EloorbaU
l. helyezett: UGLTES
2. helyezett: Ütőképes.. '
3. helyezett. Proletarian Cowboys
4. helyezett: Ja,asszem

Kosárlabda:
l. helyezett: Polakers
2. helyezett. Energie
3. helyezett: NBIÉLY
4' helyezett: Szabó Krisaáék

Kiisziinjük a reszvételt, gratulálunk a győze|mekhe-z!
Remé|jük, hogy a többi résztvevő is jó| érezte rnagát a Tornaházi Partyn,

gyertek jtivőre is!

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog új évet kívánunk!

Röplabda:
l. helyezett: Troli
2. helyezett' Hol vagy Haász?
3. helyezett: Ja,asszem
4. helyezett: Teja

Teremfoci
(Lábnyoknál két csapat indult: Ja,asszern és az
AHA" akik dontetlentjátszottak egymással )
l. helyezett: 9:0
2' helyezett. MIÉP
3. helyezett: Troli
4, helyezett. Süti

Testhdturu Munkac.soporl

rÓzlaruáxr
A röp|abda szakkör ez év november 15-én a-za| az írásbeli kérelemme| fordult a Testkultúra nrunka.csoporthoz, lrogy a röplabda edzések pontverseny szorzőszámá| - a 1áték tempóját és az edzésekintenzitásat figyelembe véve - emeljÜk fel egyszeresrő| kétszeresre' Ináokaikat u 'un*u",opo,. .gn,-hangúlag elfogadta, kéréstiknek a d<intés nupjatot (november ló') eleget tesz.

. sakk, asztalitenisz, lábtenisz, túrázás: 1x- t9ltaslabda, rtplabda, kerékpározás, minitenisz, kondi: 2x- foci, kosárlabda, floorbalt, futás, úszás, fiÍness: 3x- ugyességi számok (pl allétika, ltvészet: mert ezek nem ,,értékelhetőek'' idÓben, terhelés!más mTdon jelentenek): 5x
Az itt be nem sorolt sportokat a munkacsoport év ktzben beépíti a rendszerbe

Politechnikum, 1999, november lg.
A Testkultúra munkacsol-;ort nevében

Szabó I'ti,yzló, munkacst.l1,.ort r,ezet(l



JAT€KRA lNvlrÁuo sznVAK
Egyszerre 12 ember és egy labda van a pá|yán. Éz a 12 ember 1-1, 6 fós csapatot
a|kot. A csapatoknak az a céljuk, hogy azt a bizonyos |abdát a másik csapat térfe-
|én a fö|dbe döngöljek.
Három érintés |ehetséges, Íejjel, |ábba|, de |eginkább kézzel i||ik továbbítani a |ab.
dát.
Aki nem jött vo|na rá eddig, hogy mi ennek a csapatjátéknak a neve, azok kedvéért
leírom: ez a játék a röp|abda.
|tt, a Po|iban mondhatni.e|ég nagy hagyományokka| bír ez a játék. Leány csapatunk
sikert sikerre ha|moz a korosztá|yos budapesti bajnokságon. Hetente kétszer edze-
nek, szornbatonként vannak a meccsek a Pannónia utcalkex Iskolában. |dén edző-váltás vo|t, hiszen HaFe, a régi edző ,,átpárto|t'' az úszáshoz'
Most azonban nem elsÓsorban a csapat mé|tatásáró| szeretnék írni, hanem a márévek óta sikeresen műkodő rÖp|abda bu|iri| szó|na ez az írás.,1000 pontosnak indu|t, 24 órás |ett be|o|e' |dén, i||etve jövóre, ha minden igaz, ésIesznek je|entkeztik, akkor.ism.ét-|esz Rcipi vigada|om, gata. terveini .,",int január
27-én dé|után kezdenénk és 28-án dé|után tenne vége.],n" es 'g;csapat ruzo egy-más e|len.
Az igazsághozhozzá tartozik, hogy a keretek még nem tisáázidtak te|1esen, aszakemberek most számolnak utána, hogy melyii vezió |enne á 'or.iooreoesebb.

.|. vezió: 2000
pontig tartó
küzdeIem

2. uerzió: tsz-
szesen 2000
pontig tartó
csata

3. vezió: csak
Úgy rÓp|ab.
da

4. venio: ???

De egy biztos:
lesz! Hamaro-
san minden
kiderü|, és már

,unilJil ':ff:li:xf;
,-ol ".1*'t l^ryq ett .cs a pato k j e I ent kezé s ét is e I f o g ad j a. S őt !Én a he|yedben Áem h"gfiámil;;;ililffi; igaz, akkor |esz pó|ó is! CsakEdének péna kellrá szereznie, de nekiu.I^utin'un.á

Csoncsi
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Kedvee

,Nemmerem|eírniavezeLéknevem,mertfé|eka|ugt.afiúkreakcióiát,ó|. Anna!

\ november| WWf ,,^ (* cikkea o|vaeá-
5aközben már kezáett6t fo4va e4y Ezó ]ebe.
qer'Í a ,zemem e|őr't: azána|mag.
Ez a gzó e4yszerre fo4la|ja maqába a cíkkeár6|
ée a szemé|yedril bennem kia\aku|v képet.
óazint,én ezótva soha nem qondo|Larr vo|na'
ho4y eqy ekkora, icike-picike kis oldalr a ilyen
s ok tömény,r,e|en b ar oms áqot. } ehet zE'jfo|ni.
Dravol l_Sem vaavl
Van e4y do|o;, á]^t u.o,vun naqyon érdeke| en.
4em: Mlnek írtaá ezt a cikkei? |le, ne, ne, már
ha||o'-r, a vá|a5zL: mert, ú4y éreztem, hoqy ezt
e| ke|| mondanom m|ndenkÍnck, mert ez r+áao.
kaÍ, i5 é(|nt., rr|eq kú|.onben |s ki ke||et írnom
ma\amból ezí, a do|qoí. Tudod mit? Veaé*em.

oe ^te,t' a Wf ba ég mtérÍ', ||ven formá-
van? ír-.ad vo|f,a eyy papirlapra, akko, serÍmi
baio.1., nefi lenne vele, de fuy, hoqy a

WMf o, kere5zLú| nynia, o,iaoa a FÚka|,
ezt er őg tú|zág n ak ta| á| om.
Eqyá|ta|án miért. á|t'a1ánoatr.agz? Honnan ve-
gzed r.e azI,, hoq1 az ösezes fiú |ugr,a? Én
szemé|y ;z.erint Í,öbbet, o?ort.o|ok e4y hét
a|at'' m|n| te mon{uk eqy hónap a|att. De
teqyÜk fa| - merí i|yen fiúk |s vannak ., ho4y
va|ak| t,ú|nyomó régzben a Mc,Dona|ág-og
hambÜrqereket' eozi' ő daqadt, tzwny' oe te
azí hi57eá, hoqy te vaqy az eayeÍ,|en, ak| a^)
é7zre'/et,te? Mondok nekeá v a| amiÍ,. 7zerintem
ő i5 fuaja ez,, é5 taián mé4 zavarja i5, de nem
r,ud e||ene mlt Í,enni, meft na)|amo7 a hizágra.
U1yanakkor ő e6y|.ltt' t,uá é|ni ezze| a prob|é'
máva|, nekeá ez miért' nem megy? Miért t.éqeá
zavar jobban, mint, őt?
T ény|eq arró| nem a |ul'a fiúk tehe'nek, hoqy
nek,ekke|l aza|ní? )zerintnm ve|ed a|awepő
?rob|e,nák vannak'. ELy normá|iE |ányn,ak az
eqy|k |eqnaqyobb váqya te|je5u|' amikor anya
|egz belő|e' é5 éle,et ad va|akinek, Ehnez ké-
pe5t te Úqy írgz a azÜ]ésrő|, mlnt köt,e|easéa.
rő|, ezúksé4ee rosgzrő|' B;.t'os, hoqy ve ia lánv
vagy? Arra már kár |g ;zót' velzt,eqeLni, no4y
bár tér\]|aq nem m| hoúJuk ki a 4yerekct,, né|
ki-ilijnk e6y nő aem tudna Tyereket .zü|ni, de ha
ió| 5eitem, cz régz|etkéráés, A jövő benned van,
Anna lll

Honnan van neked ekkora é|et,,a?a5zta|aÍ,od? |1on.
nan r'uáod, hoqy a fér jed majd azt. vár]a e| tded,
hoqy m|nt eqy qép, moos, főzz é5 t,akari|'a rá. Az,
mé4 e1yszer sem for Au|í me4 a feledben, hoqy
o|yan férjed |ezz, ak| annyira szeret,' ma)á úqed,
hogy méq ezekel' a férfiak kÓzL nem Lú| né?;zerő
munkáka, is gzívesen ca|ná|]a me7 ve|ed? 1a1ná||ak,
de naqyon, Íény|eq, hoqy képze|ed e| a házassáqct?
Az |s cgak köte|e56éq? Íe nem vo|tá1 vaqy nen ib
|esze| gz.ere|mes soha? Íéqed coak e|vesz majc1 va'
|ak|, é5 te onnantó| kezdve azo|qá|ni Ío4oá?
LeheÍ', ho1y nem h|ozed e| va1y csak nem érdeke\, de
aho6y |t1' Ü|ök a ezámitóqép e|őÍ:'' (a |u1ia f,úk i5.
me*etóie|e, vaqy nem?), o1vasom a cikked, eqyre
o z á n a| m a g abb n ak t. a| á|| ak.
Kt va6y kik bántoÍ't.ak meq t'éqed enny|re? A' 7zú|eid,
a |ust'a fiúk, eeet|eq, bár erre mé4 4onao|ni 6em
rnerak, néhányan az á|t.a|ad már.már gzentt,é ava.
t'oít,, ]ányok közu|,
3zerevném,iazt.ázni, hoqy nekem ceak és kizáró|aq
ve|ed éa a c|kkedde| van bajom, a ,öbbi |Annya|
sernmi de semmi baJorn nlnc,.
Méq va|am|t,, amo|yan úrágként:
Eqy va|am|ben iqazadvo|,,tény|eq sosem fo4od ezt,
meqé*eni, mert, ?? ?7??????? ?-77??? nagyon
buta??7il?? ?.77.??? vaqy.(Aki c6ak eqy kicoit ig
|1mer enTem, va|affiint a gzók|ncaem eqy réazév ké'
pező ozavakat könnyedén kira|á|hatJa, hoqy rnit i5
t,ak arn ak a kér dő)e| ek.)

Szendl Zsolt ?ollfom
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A LANYOK Fiú|órsoimnok biztoloskénl onnvi1 Üzen.

nék, hogy Anno cikkét nem ke|| komo|yon venni!
Bizonyóro egyik iskoIolórsunk vogy onnok kis'
hÚgo |ehet Anno, oki| Ú9y o szívÜnkbe zórlunk,
és oki volószínÚleg homoroson kinövi eme
gyermekes gondolotoit. Fel o feiiel, Uroim, o
helyze| nem is o|yon |ehongoló!!!

Andrós

Ui: Csok Anninok: omenny.ben eme mÚvedei
egy szere|mi cso|ódós'.eredményekén|.. ír|od,
kor voll pub|ikól|otni' Ebben qz eselben oz isko-
|opszicho|ógusÍ oiónlonim o ffiffif netyett
Ho cikkede| TÉNYLEG komo|yon gondo|od, okkor
plóne. '  ' .

Az- e|őzó számban megielent egy
FIÚK Című írás' ,Én írtánr. t>e i.it
elfelejtcttem leírni, hoÍjy mii,rt.
Ugyhogy most leírom:
Ugy történt, lrogy művészetisÍnerclt-
órán Kar inthy Lányok című n<lvc l -
|áiá| olvastuk. A'ztán Vólemi'n1't
kellett mondani. bln azt mondram,
hogy ez gyerekes és elrúlzott' mcg
hogy én is tudnék ilyen novcllát íl-
ni több oldalon kcrcsztül a [iúkr<l|
Igy ez |ett a báz,i feladat.
Miuuán megírtam, a tanár úr rncg-
kérclcztc, hoqv belctcltcti-c
.,Wffiftru. É, 7,, bclccgycz.tenr.
De mjve] e7. cgy ,,visszavágás'' ;t La.
nyok című írásr.l, ez is eltúlzott, és
nem gondoltam komolyan.

Anna

Mósfé| óro ke||eit ohhoz, hogy mo.
gomhoz tériek és bemesé|iem mogomnok,
hogy iíz évenÍe csok egy o|yon lóny szÜ|elik.
minl kedves Anno iskolo|órsnónk, oki A F|ÚK
cimÚ cikketírto o legulóbbi WMfn".
E|öször oz| hitlem' hogy oz egész szössze-
ne| csok vicc, de o csottonót seho| sem |q.
ló|tom, ezért kényte|en vo|tom ozt hinni,
hogy Anno vé|eményél o fiÚkró| komo|yon
gondolto. A legiobbon oz telszeti. hogy
egyó||o|ón nem i|lolónosÍ|ot| és mi fiÚk
mindonnyion mogunkro veheÍiÜk o cikké-
ben |eírÍokot. Akkor mos| itt oz én vé|emé-
nyem o lónyokró| úgy ólÍo|óbon:
(Megpróbó|ok |esÜ|lyedni egészen Anno
szintiére...}

A LANYOK o szo|i e|ótt Ío|i|koznok
mindig. SikíÍoznqk, idé||enÜ| víhognok. Sze.
mÚk, szoiuk, hoiuk, körmÜk kifestve, omilöl
csok ök ézik Úgy, hogy szebbek |ettek.
Ho|dióró o |óbukon, omi ugyon rohod| ne.
héz, de i|yen egy menó csoi monopsóg'..
Mindegyiknek o lóskóióbon ott |opul egy
Brovo vogy egy |M' RutinszerÚen Ütik Íe| o..szenlíÍósnó|., o horoszkópnó|. Aztón, ho
ozt e|o|vostók, kinyitiók o p|okótoknó|, és oz
éppen oktuólis fiÚcsopolok képein nyó|o-
dzonok.

McDONALD,s.bo nem iórnok, Anno
szerinl odo csqk fiÚk jórnok homburger|
zobó|ni. Cikkének enné| o részéné| komo.
lyon e|gondo|kodtom és róiöttem, hogy An.
nónok le|iesen igozo von' Amikor csok be.
megyek egy McDoNALD.s.bo csok és kizo-
ró|og fiÚkol |óiok, homburgert evö |ónyt
még kerewe sem to|ó|ok.

Anno ponoszkodik, hogy o nöknek kel|
o gyerekel megszÜlní. Ettö| te|iesen kiokod.
lom| Hót kérdem én: Ki evett e|Öször o Tí|iot|
GyÜmö|csbö|? {Amilyen oz adionisten, o|yon
|esz o Íogod1lsÍen...)

ocsoroIósoid e||enére. kedves Anno,
én bÜszke vogyok ono, hogy fiÚ vogyok, és
ozt hiszem, nem vogyok egyedÜ|.

I
o



Here are

a few jokes in Engtish.
I hope you can understand them and appreciate the humour. some of them are a
play on words, so be careful.

A little boy at a wedding turns to his father and says ,,Daddy, why is the girl
wearíng white?'' His father replies, ,,The bride is in white to show this is the
happiest day of her life, son." The boy thinks about it, and then says nervously,' 'we|lthen, why is the boy wearing black.. . . . .? ' '  h is Íather nods s|ow|v. and
says, ,,you're catching on, son."

Two cannibals walked into a pub and sat down beside a clown. suddenly the
Íirst canniba| whipped out his hunting knife, stabbed the c|own through the
heart and began to butcher him on the spot. He then cut oÍf a coup|e oÍ big
chunks, handed one of them to hís mate and they both started eating.
Suddenly the second canniba| |ooks up at his Íriend and says, ,,Wait a
moment. Don't you taste something funny?"

There was a terrib|e bus accident. UnÍor.tunate|y, no one survived except a
monkey who was on board, and there were no witnesses. The police tried to
investigate further, but got no resurts. At rast, desperate, they tried to
interrogate the monkey. The monkey seemed to respond to ineir quesÍ|ons
with gestures. seeing that it was trying to communicate, they staded asking
questions. so the porice inspector asked, ,,what were the plopte doing on the
bus?" The monkey shook his head and started dancing
around, which obviousry meant that the peopre were Jancing and having fun.

The police inspector asked, ,,Hmm, oK, but what e|se were tÁey doing?'' the
monkey moved his hand to his mouth as if holding a bottle. The police chief
says,"Oh! They were drinking, eh?" The policeman continued, ,,Were they
doíng anything e|se?'' The monkey nodded his head and moved his arms back
and Íorth, indicating that they were having sex. ,,|f they Were having such agreat time, ., asked the ínspector, ,,who was driving thá oamn bus?'' The
monkey cheerÍu||y swung his arms by his sides, as if ho|ding the steenng
wheel. . .

lf you have anv iokes vo-u can send then to me and maybe they wiil appear in the
next edition 

"íWM#f 
.

Untillhen, don't worry BE t-tAppyl
COLIN
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KoRUTázáS
otvÁr ezigetén öÍ', a szomszédog !1at,torony eziqetén hal: vároe van, Mtnr)kéL szi4e.
t- 'en a Kékbuaz ég a ?irogbusz köz|ekedégi vÁ||a|at I 'arLja kezében az orezáqútl uLap;-
torga|mat, lárme|y kéL vároa közöLÍ, egy (oda.vieeza köz|ekedö) jára"- |éLezik, ame-
|yen vaqy a Kékbugz, vaqy a 7iroobuez kocsijai ha|adnak. E\y járat ' caak a ki inátttó ég
a véTá||omáot érinti, mág városon nem me4y át, '  A áíitzabág minc1két vAl|a|an.ná|
eqytorma, éo eqy meqvá|toÍ;t jegy hÁrom ut,azáera joqaaít': a végá||omáson át |ehet,
gzál|ni a cég egy mágik vona|on köz|ekedö járat,ára, ennek a végÁ||omáeon 7cdiq ie-
mét' de cgak azokra a vona|akra jó a jeqy, ame|yek a kiboc..át,ó vÁ||alathoz Lart,oznak.
(?iroe jeqgye| cgak a ?irogbugz,kékke| cgak a Kékbugzvona|Án lehet utazni.)
Ubu| egy vet,é|kedön nyert eqy repü|őuLat., A Logíkf.oure he|ikopLere e|vigzi a kíván1,
eziTet kívánt várogÁba, éo uqyanonnan hazahozza. |Jbtl lzeretne közbeikta1,t l i  eqy
k,t)ruI,azágt;, ,é-pp annyi pénze-van' hogy ecjy buezjegyeL váeáro|jon, A gz|g.te.el', az
út.vona|akat. nem iemeri, a köz|ekedéoi járat,ok ttruqet majd meqkavja uqyan az Ut.a-
zás e|öt,t' ég akkor kivá|aar-Lhatja, hoqy me|yik várieba viqyék, iu 

"),i 
me|yik buszvái.

|a|atná| veqyen jeqyet,, de azt' moet azonna| me'q ke|| mondat'tia, hoqy me|yik eziqetrr:
kíván uf'azni.
Me|yi<et vá|aggza' Ötvárat vagy Hatt'oronyt' hogy azon mindenképp ta|Á|ható |egyen
|ega|ább az egyik vá||a|at vona|ain három o|yan járaL, ame|y"k.n,i ö ,b" rcnet ut 'azni,
tehát 2é|dÁut A várogbó| e|utazhat, b várogba, onnan C vároeba, ma1d viaeza A-ba?
(Az É|et és Tudomány 1999. december 17-i gzámábó|)

T o| d o q kar á ceonyt kív ánunxt

rlI  =!! : - : : :EJ- l )  
I

] 1-::Tl1]inódyGimnázium, Sárvár Város önkormányzata és az írók Szak- l

i :'.'"'Tfir'|l?;jTi'TLYÁzAToT H|RDET vers, próza e" t"""i'a"v"f"t"go i

A Matem atika Munka csop ort

rE\ E
- - r 'a  ! ' - ,n -  ^ HEEI '

A pá|yamúveket (|egfeljebb 25 gépett o|dal terjede|emben) 2000. Február 20-igke|l postára adni az írók Szaksiervezete címére (1068 Bp., Városligeti íasor38.|. 34. Te|efon: 35í-o593) egy pétdányban'
A legjobb írások alkotói roszivánetner a sarvari diákírók, -kö|ttk mi||eniumita|á|kozóján áprilÍs 1 3.í 8. között..

l
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Bradák Feri, Dóczi Kata, Fehér l\{arcel l ,  Pokorádi Tamás, Rózsavö lgyi Erzsi

^ 4>'11*f  kLz ivo f  7ot t1  nr ro4Ls f  ;  ( t f  )w l i , Lnr lk  tuo l (u , (&S<' ,

l '  Kik adták fel u alábbi hirr|ctósckct?
i/ Kicsapottjuháslbojlár Óronlcst átképezné nlallát katoiláIuk. Jeligc: zö ld a kukorica Kukonca Janos
b l  B l r j r í r ' r sb l t l r  i s3ánas  cgrcn  dü\ad|nás t  \ : ' l l i a I Toldi Mik|ós
c/ Súrgőscil kercs€k lovZrgoltli is tudó levélhordó{. Fizctés teljesitlllónyÍót fii88ócn aran.YbaÍr. Szilágvi frzsébet
cl' Ván'ódésbcnjártas katonákat kercs egy gvernrekót és vlirl it féltő cdcsanl'a' Jeiige: labarrcok kínrcljenekl
Zrinl i Ilona
c/ A[anleÍrtes' clCin}ös i izIetet ajánlok: Kicsit elhasznált. r' iszályoktól tcrhes. de Inógjó állapotír országonrat elcsctcl.
ltént lóra. Jelige; Ant'árn' én nem ilyen lo\.at akartaln. |Il ' fuchiird
2. Száltóiec kcrestetik!
A/ A hat cgybcl'ágó négvzetlappal határolt nlóíani test nlár nincs a kózbcn. vagvis ' A kocka el van retve
Bi VaIarrrcly készség clsajá(ítását célzó' sokslor elislnételt fcladat során r';i l ik belőlc rcndkívtil ügves' gyakorlotl szc.
ntéiy. Gyakorlat tcszi a nlestert
C/ A karnak a csuklótól aZ tÚak hogyéig terjcdő folr{atiiyl' u8yanczt \'íZZel tisztítja' Ké7' kezet nlos
D/ Akik vcszélyben l'agy l,eszólyes köl'et'kezntényck tudatában is félelenr nólkül cselekszenck, az'okó a sorsukirl aka-
rillukló! ntggetlentil alakitó escnrénvek sora, nrely kedr'ező. A bátraké a szeÍcncsc
E/ Terutc|őcszktiz.ök készitésére' kultűra teremtésóre való képességekkel nlegáldott lity ugyanilyen lén1rlck a kutr'álal
rckon sziirkés színű vadál|ata. Ember embcrnek farkasa
.]. Ki az n' Arpád-hiai királ.v, aki
a/ kiadta az Aranybrrl|át' ós aiinek ura]kodása idején Bánk bán megölte Gcrtrud kirzilynét? II Andriis
b/ SZent lsÍván án koronájához hoz7á[orrasZtat(a a Bizáncból kapott nyitotl koronát. Inel|yel kialakult az: isrneí nt:l.
g1'ar kotona'/ I Góza
c/ l096.ban széí\,erlc a MagYarorságon keresztül a Szentfijldre tanó. fosz.toAaló keresztes hadakal.l
Könrl.cs Kállnán
Ü a halotl Könyves Kálnúnt köVetle a trónon. Milven nóven? Il' István
c/ a tihanyi apátság a|apítólevclét megfogalurazó Miklós píisptk idején umlkodott'| Andnis
.{ Mcly |iilrlrajzi nevek átakíthatók ki u atábbi szavaklró|?
r] DóZsa Aszód
b) Kapocs Csopak
5 .Éjj"ti" feladatok

c) Karilj Rajka e) Sólraj Hrrjis
d) Kántor Tárnok

(E pont)
a) Kínek melyik verseben,,zrig az éji bogái'? Aranv János: Családi k<tr
b) l\,Íendclssohnkinekavigjátékáhozinzxnél.|Miadarabcínle.arnely,benegi'n1'ári é.1szalasokflrrcsaság.tóvcrlés.

\'aráZs|át t'onénik7 Sha}espeare: Szentivánéji álorn
c) Hos' hivjá& Moz:í Varázsfur'otájában az Éj királynőjének lányát.l Pámüla
d) Kinck melv versében ohasható: ,'Az éjszaka közeledik' a világ elcsendescdik''? Petőfi: Fa|u végén kurta kocs|ila
c) Ki írta aZ Éj a kopár hegyen cimü zenckari tnűvcl? MuJzorgszJ<ij
ó. Dosztojcvszkij az a:l, írő, aki cgr v:izad kütönbsógget u&vanabban :rz évben szülctctt' ill' halt mcg' nrint Pi-
|inszky János? Az car'bccsésbcn az a különös, hogr az íní rendkívül naqv hatással vo|t Pi|inszkvrc. eZÍ ti'bt)
rcrsc is bizonyítja
7. Apák ós |.iúk
a) K i volt az az épitész apa' a'ki saját a nnga ópitette labirinttrsbol ÍjáVal eg}ütt szirnyakon próbált nlcnckÜIni.1 Kj a

Íiú9 Daidalosz. Ikarosz
b) Ki aZ édcsápja annal a kö|tőnek. kritikusnak. akinck Ítirrrűr.c A dólibábok lrőse.l Ki a fiú? Aranv János és [,ászló
c) Kinck a fia l{crak|ész a gÖróg mitotóllia szeÍinl./ Zcusz
d) Hunvadi Sándor írón:ú az edesap.1a is író ro|t' Ö jna lt Tanitórtő cinríi drrinlát. Ki az édesapa.1 Brócly Sárrdor
c) Ki Volt aZ a költó. aliinek a fia a költó Jékclv Zoltán'] Áori|r'Laros
8' Soro|d Ítil né5 író nevét, akik á|larmcsókót írtak!
Esopus. Hc|lai Gáspár' Nagy La-1os. La Fontaine
9. Milycn kapcsolat van közlük? (5 pont)

1] 5o:i".a. .p"'.nc 
. TÖrdk Sophie házasság d) Karint|r1' Frigycs . Ikrintlry Fcrenc apa-|ta

b) Babits MiháI'v . Ttrök Sophie házasság c) Julrász Gr,u|:i . Juhász Ferác rrél'rokons:ig
c) Kosztolányi Dczső' Cvith GéZa unoklatcs|vórek
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l Mennyi idóre kiv;inunk boldogságot, ha
a/ ''Bo|dog új évet|.,
b/ .'Boldog újévet!', kíviíurunk? (2 pont)

2- November 3.án vo|t a Magyar Tudomiltrv Napja? Miért ekkor tinnepcljük eá a napot?(2 pont)
] l1ilyen 

anekdota szó| Hayrtn Búcsúszimfoniájának kelctkezésérő|? il pont).1 Milycn életnjzi mű tereInt kapcsolatot Boccaccio és Dante kozcitt'| (l pont)
.5, Talátd meg a vers rínres szavait, amelyeket rokon értelmíi kifejczések helyettcsítenek. A sorok nyolcszótagosak. (2 pont)

o mennyi vóros, nennyi lakó'.
O mennyi messze szép gfu!
Rab so rso m mí lyen ke E,v t len.
Hogl mind nem láthatom semmikor!

Ó. Mely orságokban tatálhatók ma az itt felsorolt holységck? (4 pont)
- Eldonídó' Szephalom, Szigetvár' Troja'
7. Mcly irodalmi művekb en (szerző, cím) szcrepelnek ezek' illetve miórt fontos Szepha|om az rrodalmi életa|akuliása szempontjából? (4 pont)
8' .,Forditsd', 

[e az alábbi versrészletet| (5 pont)
Di li gente r freque nta lta m
Iskoláim eglkoron,
Secundába ylnált mégis
Sok s zamá r p rofe s szo rom'

9 Kí írta a fenti versct, és mi a mű címe? (2 pont)
l0- Milyen szempontból hoáató-kapcsolatua nraly.ratman és Macpherson? (2 pont)l1. Ke|etkezésüket tekíntve mi a koi<'s az alábbi miuekuent (l pont)

Babits Mihály: Ósz és tavasz közt
Szabó Lőinc: KÍilónbéke (köíet)
Józ,r ef A t ti Ia : Na gon fá1

12 Melyrk operára vonatkozik? (5 pont)
y. Enekesnőből lett gyi|kos es öng;_ilkos.
b/ Hadvezér szeretett felesége' 

".gtt 
r.,1" áItal mcgfojtott áldozat'

c/ BörtÖnőrből lett gyóztes felesée.
d/ Fa|usi leánybó| |ett városi herJgnó.
e/ Zárdába induló szűzlealybót |en- Amerrkába kito|oncolt prostituált.

l3 Decemberbenmutattabeaz R-S.9. Stúdiósánhtupraruxa*ae5-nrűvét' (5pont)a] Mi a mű címe?
b/ Mikor keletkezett?
cl Ki készitett filmet belőle és mikor?
d./ Ki rendeáe a színházi e|őadást?

14 Ki az.az orvos, aki (4 pont)
^/ Taganrogban volt i{ú, Moszkvábarr szerzott on,osi ditapasztalatok;t. A Művósz Szíúáz mu*tta o. 

",o.'o, 
o".x|ol1t' 

és szahalin szlgetén g}'ri]tött ólctre szóIó
b/ Bölcsészhallgatókónt kezdtc' dc orvosi aiplomava Á;e'te be egyctemi tanulmányait. Ltgismertebbrcgónyei: Gyiísz, Iszony' Égető Esaer
cl 23 évescn a dé|-angliai Southsea.ben kczdtc orvosl praxisát. Megírta a Búr háboru tÖrtcnctót' anriértlovaqgá titótték- Sher|ock Holmes megtcremtó1e'

u,uÍ' 
Skociában nevelkedett. l9l9-bcn sz",iott o*o.i dip|omát' Legismortcbb regénye: Réztáb}a a kapu
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n Közqazd aeá qi 7 o| iLechníkt] f i  .bar i
2()00. április 7.ón nlcgrcndezósrc kcrülő
Hotodik TínT sze rvcző bizottsága
p1t lv i i zatokat ír  k i  i i  Po l i tcchnikunl
isktl iapolgárai sziinrrira tlz alábbi
katcgór iákban:

- \,ideófi|nr készítő pá|yázat,

. Leg|obban Íi|mező tanerő pá|yázat,
- osztá|yok közötti f i|mpá|yázat,
. Foto és képzőművészcti pályázat,
- Biifé és rendezósi fe|adatok e||átása'
. l.-iI m kritika pál.v*ázat

A pályázatok leadási
határideje:

2000 . március 30.
A beérkczctt páIyamunkiik a T]\,l.I-n

bcltlutatá-sra kcriiInek. ckktlr tl i int ir szakrnai

zsitI.i is, Mindcn tólnakör clsij |t1ir.tlnr

hc|;rezc{.tjc ór.tókes jutalrnat kap

(kt l ' ivc a YE vá| laIatok szánlára k i i r t
pziivi izat l).

Pályr iz l rat  rr l inc icn iskolapolgár:  cg1,ónck.
csoptlrtclk. baráti társaság<lk, alkotcicsopilr tok
nraxinurnr 5 5 f i lnrrnc l .

l -c{rnakör i jk:
l .  i j j  évezred hajnalán
2.  \/ ideókI ip
3.  I91.|átorn a v i lágot
4. iVIa nehéz volt fe|ke|ni
5. Egyéb t'á

A íj lmck bi i rnr i lvcn tcchnikával  (VHS' t] i8.  \ ' I
stb ')  c lkószít l rctők '  t lc  Ic|rctő lcg nc Icgycnck
|rc lsszabbak I {) pcrcnó|.
l  Ia scrrrnr i lycn c:szk( iz sc l r l  á i I  rcnt le lkczósct l t 'c .  nct l t
kol l  e lkcscrct lncd, rncrt  a Pol i tcchnikunr
Vit lct istúdi i l játó l  t t l inr lcn scgi tsógct t l lcgkap|re{s, ,
( opcra{őr' vii g(l. cgyób cszk(iziik, konzu l tiic rr r ).

rrszth lyai  szt i rnár i r .
A í.c l1ctc lck t lz<. l t lcrsak i r  ' 'V i t|cóf i i rn kósz i r i i
pz iIyázat ' .  fc l tótc lc i r 'c| ,  tótr ta n lcghatárr lz: is  n incs
t lc kór i ink bcnnclckL]t .  I togy r lc  . . I . l r l i  lyrvt l t rd. ' .b lLr l
gon( lo lkozza-t()k.  a Íl lnrck c lkósz i tcsc c l( j t t
konzult i i I  jatt lk a r . ic|ct l -szakkör  tagja ivaI a
Ichctősógck r i1| '
. . \z osztt i lvok k i iz i i t t i  f i  |  rncs pr i  ly , i izatra bccrkczet r
l r r l tnk l ika l  sz intór i  cI l lír i i l1 l I  i l  \zakl l l i l i  7s i i r i '

i r i ln lcs vcrscnyl  kczdcnlónycz i ink a l ,o l l t l 'c l r r l  ik . l r r .



Ílzt a katcg(ltiát is iskoIapolgárok szárrrára
ir.ja ki a szet' l,cző biztlttság. Ncr'czl.rctnck
egyéIrck,  a lkotócsoportok Inaxi t r rLrm 5-5
alktltással. (A sorozat egy alkotásnak
szárrr i t  !  )
lIegadott témakörök Irincsenek..I.ct.r.lreszetescn 

ha csak kiállítani sze retné|
li,, L,LŐSZOBA GAL,í]RIÁBAN a TMT
kc'r'ctein beli i l, azt is lehct.
.\ pályázott Í.otókat, ra.jzokat. fcstnlényeket,
sztlbrokat szakrnai zsűri értékcli, az első
il iirorr-r lrelyezctt ér.tókcs -; utalonrban
részcsűl .
,A pályarlrunkákat rnárcius l.5-ig l iozd lc a
stűd ióba.

[]l irki nevezlret tetszőlcges tómájú verssel.
r l t l l ' c l l áva l .  A beérkczett  pá lyamunkákat
szakmai zs.űri bírálja eI.
.\ JELIGES páI,-ázatokat a
P : /PoLIGRAF./6TMT könyvtárba
ktild1ótck, i l letve Jakab Juditnak adjátok le.
I Ia nettt kív.ánsz pályázni, csupán publíkálni
.;zcrctnél a Po/ígráf TMT kü|tjnsztímában,
,,t.t.c t,s lehctőséged n.yílik, de kérúnk, hogy
(';,! a sz'iittd{<kodat kíilcin jclezd Juditnak!

Beküldési határidő:
2000. rnárcius 20.

I

I

n HotodIk TÍllT.n VctiÍctt pti l}' i izati
f i lnrckrt .í l  i r t  f i  l rnkr i t ikákat vz i r|Lrk.
Kr i t iká i tokat a P: i[)oLl( jRAI./KRI, l . l  Kr\
k i iny l , t i i rva kt i  ld iótck,  i l Ictr ,c .|akab Jtrt i i  t l rak
adhatjátok lc .

Bónuszszerzési |ehetőség !
A beÓ tkczc t t  1 r ln rk r i t i kákat  a  Po l ig r  á1 .  l ck r i z l i .

YE vállalatok pályázlralnak a T|I|T büfó
szolgá l tatására.

Leadási határidő:
2000. március 20.

FELHIVAS!

ffitvHrunTI
F]€tmÍvffi$
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Eqgl- Verőe
óztileLésem a halálom

[€y k'*uhu orclfumr kéozi.í'
MerL rnstorkíL me6csíple a lrnprnl.

A ceencj LorzszüloLlp w5yok,

fui tél'eclé.s.

[r6em e6y ozozad szopt,al púpnzó
flrekel hátnn, wkoÍatzene alta| el, ha
Ílagooan énéo-per6p"s c"surr:6 ie

lelken nÖvény néIyérőI.
Á bŐlctsőm fleleLL kfe"sziilt velolal,

lffeózijlL rele6ek

f,n i.ynerem koze]í\rl, sot tdrílkozlam ro
Á |elhóket ten'ező épíLéaszel' de mégs

Áz é[e|el nálorn sokko] komolpbb
[flbeÍ€k ookkal pbban érLrk.

Bírho5r ro csortlmpiÍ a ozó lelkernben'
Nem hollp "senkr.

Yr1pgp vércee eróo hrnn elkap.lLl
ó rde coa1xr|t ie "szzuryirnl.

Áhol a mesebrícsi hrriba mondp:
IWrány! Ha me5alloz' rílmxlhatsz e5r plerce||

flazóo Íelkri hmaszkénl üvollenérn:
Kereoo pbb coaiciclásl!

Áz éleL ozernembe ozrlankol iíLel-eLL.
Qo}nn e6v "szozacJ |cíLi kr
ts6l1€tó lmn6on t.1ulréL'

Borzon8ok, ho6y brzarnak egy "vrrl.n,
Nem va6vok mos, nL.rL e6v adatJup.

A oztileLércm voll a haÍtíom'
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Csalogií'rrnyszemű rémíró
Magánypárnámra környet siró

Agbotolással jutsz előre

Zöld nesz i l lan
Lé|egző fiik s lélektelen gondolatok
Messzi dzsungelok titemérc vernek.

Elmenektilrrék!

De hizre dobnak s kinevetnek
Táncos lábú új ritrnusok

S réges régi bennszülöttek.
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tY[ost a legkedvesebbek

Riztosatr mindenki ismeri az ajándékozás izgalmát, örömét, és persze a nehézségeit is' N4itita

Judit kért, hogy válasszak egy vcrset u Wffif uq hasonlót é|tem át. Nem volt könnyű
kiválasztani a legkedvesebbet. Végül úgy gondo|tam, hogy Weöres Sándor két irását osztoln
rneg veletek A teliesség felé című kötetből. ,,E kt;nyv arra szolgál, hop, a lélek harmónia1út
negismerhesd, és ha ród lartozik, te is hirlokbavehe,gd.''

A SZE.RETETROL

A változatlarr létezés avá|tozo életet nem óhajda,
nem is utálja, hanem rnagába foglalja' mint a feszek
a benne tátogó madárfiókalat, érzés nélktil és még-
is végtelen szeretettel'

Éppígy, aki gyökerét az életből a létbe helyeae: a
fejlődő nem ujjong, az elveszőt nem siratja; senkm
sem kivan segíteni és barkin hajlandó segíteni; rnin-
dent egy{orman, érzés nélkril és végteleni'il szeret.

Rajongás nélkül dicséÍ és undor nélkiil kifogáso|,
mert az éle&rek bármely dolga végső fokon se-jó se-
rossz; sem-mi sem különb semmurél, csak az útnall
más.más szakaszai vanrrak.

A JOSAGROL

Ne kivand senki szeretetét. Ne utasítsd el senki
szeretetét.

Ugy aradjon szereteted, mint a tiiz fénye.melege:
mindenre egyformán. Akik közeljönnek hozzád'
azokra több essék fényedből és melegedbő!, mint
akiknek nincs sztikségük terád. Családtagjaid, min-
dennapi tírsaid s ahozzádfordulók olyanok legye.
nek sziímodra, mint a kályhának a szoba' melYnek
me|egítésére rendelik.

l9ok sleretettel;

(siirkc ./bolgc
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.n 9Z€R€TET Üxxeper
Miról szól ez az íirrtrep? Miért varr? Me.

rreps.ig egyáltalárr nregéri karácsonyozrti? Az a
rerl8ete8 kiadás...

Körtnyell ráváglratjtrk a sablorrt, dc e6y.
sz-cr gorrcloljuk végig! Egyáltalárr a lrétköznepi
trrrberrrck szt iksége varI-e a, ,Szeretet i i r rnepé.

Lelret, lrogy trrár csak a kereskedók öriil-
rtrk a Karácsorrynak. Persze tudom' lrogy vart
rléirány elveterrriilt, aki szereti' rrrivel á.köznépre' 

vonatkozó rész, a lelle már rneg.
l la l r l i  Iatsz ik.  Minderrkr k ö l tekez ik,  és , ,u, lanl l t
rrrrrszáj adrrunk nekik'' - felkiáltással beoakol.
1 ' rk a Lcz i ik i rgyébe esó dolgokat.

Enrlékezzünk vissza, irogy mit tanultunk,
.rrrrikor rnég elllittük a
. sodát! Árrrikor ószinte
syerrteki szeretette.l
Vártuk a Télapót vagy a
-iézuskát - neveléstől
liiggően. Ma a legtöbb
trata l  (p ic ik is! !) ,  bár a
ruesi'ben nem hisznek -
piine, hogy minden
lrtcábarr áll egy Mikulás
.. borzasztó nagy ön-
zrssel mennek neki a
i(arácsonyrrak'

Mi lenne, ha az

Bo|dog llaráqloDYt!
Megint eljött a karácsonyi idill. AZ a jó ebben,

hogy ilyenkor mindenki boldog Arnott egy koldus
ül a járdán' I.-elhorpinti pár csepp sörét, aztán to.

vább vonszo|-ja magát' Gyorsan elíorditonr a fejenl
Ez az ember nem is kap támogatást az állanrtóll Az

állam a nagycsaládos. gudag és talpig becsúIetes
poIgárokat tánrogatja' akik bizonyára megérdenl-

De miket is beszélek én! Hiszen ., u .'","...''xn-
nepe! Ne gondoljunk hajléktalanokraI

Arra egy roma család vánszorog. A gyerekek dide-
regnek ron.qyaikban' és mindegyik szívja zacskóbóI

a csa|óka bódulatot''. A családfo mögöttük cso'
szog, lehajtott fejjel. Biztos rájuk utalt Bogdán

Emil úr' amikor a
',ta|pig tisztessé-

ges' Vértiszta ma-
gyar enrbert'' ál.

lítja szembe a
kocsmai söpre'
dékkel Az már

más kérdés, hogy
ez az ember dol-
gozna, ha kapna

munkát, de ha kap
is, nem keres any-

nyit. amennyiból
.,gyrk évbeo nenr arlrrárrk ajándékot, csak e2;y.
'zerűerr odafigyeLnénk egymásra. Akkor talá
clÉrnó célját irjra a Szeretet ünnepe.
.,\ l.. olvasók egy része bizorryára lrrost öröm-
rl'el tuegkövezne. Na, erról beszélek. Arra nreg
||| lr Ia s.(trr zendítek. ltogv ne csak egyszer egy
vl 'crr . . .  UFyis fe les lca,cs lenne.

Legalább próbáljuk rneg rrréltón Ürlrrc.
1lclrrr a Karácsonyt, hogy a kövitkezó generáció
.'zt J7- ir'rrepet rre az év iegkapzsibb idószaka-
k.llt Ísn]er'e rueg, lianem lriggvenek a csodá-
il.rll; és 

'ha.elrben segítetek' lelret, lrogy egy szép
lr]r 

-cstéll bepottyan lrozzátok a kéruériyeo ít
rg,v kedves, íeliér szakállir, piros nrlrás oregapó.
F-z titok, pssssz'..' ó a 1.élapól

Bcrrkő Réka Margita - Illtellziv osztály

Egy nyugdíjas Óregember',|T:iT.:: il::[Í.l
járdán majdnem e|űti egy BMW' ,,Jobban vigyáz-
zál' öreg patkány!'' - ordítja a nagyon empatikus

fiata|enlber' nrajd száguld tovább' Az oregember
fáradtan nez utána Biaosan {0 he|vcrt  c.sa| 20
évet dolgozo{t '  és nent érdenle lhet ie k i  a nacv-

nyugdíjas..címet' Ezt hajlott hátából és 'gy'.!iű
öltözékébói láttant

oh, már rnegint elkalandoztam! Hiszen olvan szén
minden! lgen, erzem. ezek az emberek birr , . rs nn

gvon bo|dclgok, és arra várnak' amire az eaész
holdoeságban trszó orszáq egv k iadós nr i r l iszr i re l .

noki beszédre és karácsonyi áldomásra' lr,Íert akktrr
biZtosan rninden megváltoz!k,

Szigeti |r4árron . BalhéSoK(K)



L, WÉEMr
K halandos halendárium

egy his efÍmologia az azredÍorduló hapcsán

Tizcni i t  t rap nrÍr lva 2000ct írtrnk '
Ezrcdfordrr ló"  Nagy fe l l raj tás.  A bar: i t .
r rónr szcr i , r r t  katasztró iák s<lrc lzat i r  jÖt i .  A
gyerekci  szí lvesztcrkt l r  k i  scnr te l rct ik r i
lábukat az t t tcára.  A tesrvércnr szcr int
lrúlycsóg az egósz. Ó cstc nytllckrlr l.evesz
cgy altatót és '.átalszik kétczerbe''' A tianr
szer int nagy része nrúbal l ré. Y2K/ Jó pónzt
lroz a konylrára. ''Azórt nc űlj repiiló re a
l l iz tonság kedvéért ' ' .  Minc lenki  ta lá lgat.
Biztos nenr lesz L.a l l ré, de azért jobb f i : ln i ,
nr int  nrcgi jedni .

S k i  gondolná,  hogy nr i r . rdez kót .
ezer és negyvcnöt éwel czelótt kezrlótlcitt,
anrikor Julius Ceasar nrá r agyr'érzést ktl.
pott  a saját  naptáruktó l .  Híclépítt i  nrér-
nclk fópapja i .  a pont i fex nraxínrusc lk.
szorgalmasan k ih irdenék nr indcn hold.
hónap elsó napját .  E lní terÍnészctescn a
Nap járása szer int éltek, n i int  azóta is
nrirrdenki a világorr. A lr<,ldev és a rrapj:i.
rás kozötti kúlönbséget aztán valalrtlgy cl
kc l lett  . .sélro ln i . ' '  és ezt minden nrásodik
csztendőben egv kulon hórrappal oldotrák
nreg. Ez persze hol  22, hol  meg 23 napos
vc'lt. A célnak annyira nem felclt nreg,
|.rogy az idézett esztendóben . Kr.e. 4ó.barr
., amikc'r Julius Ceasar a fejét íogta icle.
gcsségéberr,  a polgárok élete éppcn 90
nappal  járt  a h ivata los napt i i r  e lórr-  A
naptár szer int a lcgszebl .r  ósznck kel lett
volna lennie,  való jában mi i r  z in iankt is  tó l
vol t .

f)e,  nr int tudjuk, Jul i r rs Ceasar ha.
tározott egyéniség volt (gondoljatok nlár.
cirrs icltlsára), egy nrozdularal félretolta a
lrapokat, é.-" ugyanazzal a lent1ülcttel cgy
c11yi1 l tonr i  cs i l lagászt ,  Szc lsz igenészt l lí l ta
nreg a rcnt1 helyreá l lításával .  Ez nrc l  i .s
t . i r tónt,  s onnan kczdve az entbcr isó l
l  62 t .  i v "n  k c r c s z t ü l  a  J r t l i an t r s  r t a i , t a  1
szcr i t r t  szá mí tgafta a2 idejét.

Mcgsz i int  hát a pont i f .er
maximusok egyik fontos fc ladata, rc ib i r i
r renr kel lct t  k ik iá , l tani trk az i r i  l rc!nat l . ,k
kezd ctét.

A k ik iá l t t is  .  lat intr l  c i r leo .  c lnrar l r . l t .
Mivc l  azt ln[.;rn az i iz lctett thcrck a kó lcs ön i\k
kanrata i t  is  rrr int l ig e lscjórr  szei l tÚk bc,  a i l t is .
k i lnyveiket i t  . .ca let l ' '  igél l( !  l ' ' t :a lcrrr lar i t tn l ' ' .n. lk
ncvczti:k.

A l r t i r r trp c ls i i  napjánirk ncve
, 'ca lcnt lac ' ' ,  vatry is . '  k ih i r . lcrő rrap' '  maracl t ,  dc
az i . l . ik  í. l ly i rnrárr  a ' . l r i rc lctós,  a k i lzzététel ' ' ,  a

hr inap 
"1"16, '"k 

bcjc lentósc l re lyctt  az ünnc.
pek, a szerrtek óvf .orc lu lí l i ,  a szerc l rcsós cs szc.
rcncsétlcn rrapc'k fclsorolá..a, Je fó kórrt a ,ii;
Vendó nron( i i is  kert i l t  c ló térbe. o lyannyrra így.
vol t  ez sz inte a 20'  századi i1,  i r t lgy pó l . látr l
anr ik<lr  a [ .cr l in i  Tu.|c 'ntányos Akadénria,
.r nrelyn ek kizá rtilagcls joga vcllt l)oroszo rszá g.
ban a traptárk iadás,  1779.L.err  -a fc lv i lágc,st l .
. jás szel lenlél iez igazodva - k i l ragyta naptárá.
ból a jóslástlkat é.s Lraborrákat, il15' a rryakán
nraradt az ( jsszes kalendár i rrnr '  nr i r r t  a l ruz l r t .
Kérrytclen vtllt az l 7B0.as esztcn.]ó re Írjra ki.
nyonrtatni  az . 'eszte len bal .onr ikat. ' .  Hiába.
p ón ;  l . e s zú ' l ,  ku r ya  uga t . . .

A l rónap c lscjót  jc lent i r  . 'Calencjac ' '

szónak az<lnban van egy kalandosabb szárnla.
zéka is ,  Írraga a ' .ka|ant los ' ,  sz(r .  A nragyarban
nliir 1 200 ki;rirl kinrutathirtri ez a szó, ternró.
szctesen nent i r  nra i  értehnr l .e n.  Akkt l r  rrréc
r,ata nr iiéle egyiivé tartozá st jclentcn. Talá n
aszta l t i i rs i rságnak nevezlrctnénk azcrkat a pa.
pokat,  akík nt indcn l rónap elsején összegy-ír l .
tek cgy k is l i rkonrázásra.  Mivc l  a l r<inap eis i l
napja ' 'ca ler idac ' ' ,  czórt  tá r .saságttkat is  így l . rív.
ták.  A lat inbó l  azonban al ig l  50 év alart  arry-
nyira n la1ryarrá v i i l t  ez a szó,  l rogy 1348- i 'an
Csan: ic1 csztcrgon}i  érsek nrá r  Kalani{.: ls  Tá r .
s a s ág  n óven  e r ó s í t i  n r eg  ó k c t :
. 'Ct lnírarerni tas,  vtt lgar i ter Kalandos' ' .  Ercdet i '
lcg azt!r t  a lakultak '  l r<lgy l r izt<rsítsák kolcs i jnt ' -
sen c15lntlis tisztcs eltcntetésót" Sz(lv:rl aí1.'le
tcntctkczós i  egylet vt l l t .  Anrry ira konrolyan
\'e rték n}aqtlkat, lrtlg-v vtllt tllyan tlrszátzos tór-
vérry i i r rk is '  anrelv sír ly<rs pénzl .írság<lt  r<\tt  k i
arra i t  ag-ára,  ak i  c lnrara l l t  a h i lnap elc j i  ia-
k c l n r á r ó1 .  A  t á r s t r l a t  a2 t án  egy r c  i n k áb l l  p t l l i '
t ika i  i rán1' l la to ló( loft  c i '  anrc. lyan t i tkc ls l ra.
talnti szcn'czct-Íélc lctt bclőlc, ír5llrogy trtln-



WEM( ar
kovetelők,  önje lo l t  k i rá lyok is  jónak lát .
ták, lra belépnek-

A politika íele tolodás nrár érzékel.
teti a '.kaland.' szó mai értelmérrek kialakr.r.
lását ,  hát még amikor nók is  tagja i  lettek
a ' 'Kalandorok Társulatának' , l  Akkor szú.
letett Íneg a ''kaland'' szó nrai ertelnre
(persze még nen]. maga szó' nrert azt csak
l 805.ben vonta el Verscghy a régi
' 'ka landor. ' , ' 'ka landoz' '  

szavunkból);  a
l'izonytalan célkitűzésir és kimenetelú'

1ryakran szexuális vonatkozású élnrény
k.irirlí rá sá ra.

Ilyen kalandos út vezet a rtlnlai
tJont i fex maxinrusok' 'k ik iá l tá sátó l ' '
(.:aleo), a hónap elsó napjától (calendae),
a: adósok könwén keresztül
(ca lendar ium) a magyar papok hónap
elej i  lakomáin át  (ca lenda) a mába.

Talán 2000. l re kevésbé kir|andosan Úr,
kezt i r rk.  I- l iszerr E inste in óta rrr inden re latív.
Hiszen csak rrekünk, keresztényeknek var.r
2000. Hiszen i r  nruztt lnránok'  a zs i r l t ik  cgész
nrás lro l  tartanak a.szánlo lásban. Hiszen so"
kan sz i imolni  sc tudnak! (Ncm is nrost lesz az

ezrcrlítlrclulci, csak egy év nrÍrlva!) Akkor nri a
fészkcs íenérrek vcr j trk nragunkat l  Kt i l . inbcrr is
Csokonainak van igaz:r:

' 'o,  i . l ó ,  te egy egósz!
Nincsen senr kezdetet{,  se véged;

Es csupán a véges i 'sz
Szal lc{al t  íe l  apró részeidre tégec. l . ' ' , .

Sc1t!  Fc lü l ök a repi i lőre!

lvíA.MA

V**$*sgÍ : #fi$61s*f}* gtaflwm*ikg
*, '*[n hfirhgl. $$rmÍhnr- $fir|till$.|,'
ü*nü {ifun.fj|l

f;ri 4

s-Íg.kkprrÍ nlr*efi ue$.rn.$l .$s
:::t;:i: ,..;:11..1 .. . 1r'..

$ti nÉn$lk exsnngl T
tssr€frfi'ssc$tixiffi$il;ü.en '$'üffi... Éfi ntof tg'rn
v#Íf*trÍ f'u#u Ílgmn k*vgggn tena.tnk.
Kstx{insr.rn * néz'&n*lr.
e $sffindtrfrt ffiísÍ$ mq& *EÜmnrrl vryg*te ,
rÍe nxt hi*t*rrt* ho$u.'s* &$t .$r*!".$ **ri$irg. 6rdskÍi. sogtls*i
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Az lljszÍnház dzsungelében

Most úgy éizem magam, milt az a papagíj, ali nen |alálja a legszebb fatkipl]ái. L{ost képzeld e}, ot't
ril a neg:zokott bel5len, izélgeti nrgrít' ti:ztÍija neg csipkedi a tollait. é: senki :em i:meri fo]. nert r
legszebb farktolla, aml nem kell sercroire, csak arra, hogy ő legytn a ''papagíj.'' nilcs meg.
!{cnd.bataék roás príidát is. Úg1 érzen magan, nint az a tizelöt ércs diáL, aki a kapu elót.i, nilden
nap ront, negpd három után }eleiógatja a cigeret*ít a *ájába' köp is olykor egyet, gondo:re elfelejt
kölzönni (ez nár ot i: brír'tja kicsit), összefiQgÉstelel trágíriuokba kezd, és gondosan nír legalább
bátom.le4ledig' bcgy nilél tóbben lríssá.k. Fa így negy roincaddig' aníg eg}r:zel csak a namája lem
jön óppel ekkor fogadóórríra. Nincs iebuktís, nincs aagy jeleaet, nilcs semni. Mc1n'jiá sinc:, köpkóde:
;!nc:. Csak az aznapi előaiá: elroarrd. Ee15n: tizenöt éve: d!ák ki*it zrrnrban, hogy no:t neg ni
tar. nr marad a gondosaa negalkotott képből.
Fontosan tud,oro, bog"y &rb]t Brectt Egy nagyátos dxuageléka cÍroű úarabjáról kezdtpn ei írni. Ita
most valaki nem poatcsal ért,i, rdt is írt,arn' eddig, akkor eiér.tem célomat, roeg akkor is, he érti, pon-
to:abban, ha érteni r,élj, roert ba az sen, ér.j' rki leÍrta, akkor ő csak velheti ért€Di. Hát ennyit a
datab ip.rtain"íról. A szíulapra ie rar ugyal Írva a sztori, de az sem sokat seglt. Azok az ero'berek sem
segÍtenek, akik eiuondjrÍk a sajrít wrziójuka+": mgy tutroagyarázás vagy gagF' Áz a gyaaún, oka vaa.
bogy ez aero egy kózisuert darab.
011aa do1og ez, niat az a bollóházi porcelán, anit felisruer az ercbr a notírnrarairól, bti:zke il rí, hog.y
ilyten értekes darab .ooldog 

tulajdolosa, csak azt aero tudja pcntosal, hogy ebbe most beie kell pisiini,
vagy inai keli bEi61e. Bili ez ragy csésze? Enpu egy fél óra eltcltével uero érdekeltek a fulkcioniíiis
problérúk, bi1ibó1 is !g!E{ illi' ha dszta, és csészébe is lehet pisi}ni' ba nuszáj. (A lényeg, hogy ho1-
lébál iegpa')
Teirát nen figyeltero a ,,aiú1 sló},, lémakilrc, sokkal jobban érdeke}t a togna' l.eryúgnzö|t a színpad.
k!'l (ÁÍeyzel Bnfurt), a p,Iaez (G5arnat,hy,Ígres), a szÍnészi játek (sziatr nildeaki i kis ''roitugr*z.
Á]nási Sáadoil kiveve, aki kjbb mlt, raiat ciki).' az az egesz '.brec}rti.' baagulat, látnfuy, iskola. követ.
kezetelség. Ktilöl szeretnérn kienelai líaaoady .ágaes zelé$I, ani igazi tplitalálat' öaraagíban is éjvez.
hető' mégis tokéletesea illeszkadik az eddÍg ieírt iátrainyboz, haagulat.b,oz és ami a legfontosabb, Brecht-
bez. TökéletBsen haszúlja azt a terüetet, anit Brecbt,uél csak a songok képxek kitilltenr.
A sziiaetbn azt nondtam Valikáuak és Judít.mk, hogy bagyják uár a fenébe ezt a ''mindeniíron érted
akarcn" lozzáálltíst. Dóltuek bát.ra, élvezzék a iátváryi, a zeuét, a balgulatlt, bagyják nagukat' sodor.
tatni. Va1ika a taaácsaak köszöntretőel sokkal jobbal élvezie a roásodik fel."'cnást. (Pedig arra rnár
iie'resebb energia jutott.)
Képzeljétek el, ba ugy*nezek az emhrek egy jó darabt csiryí]nak negl Lliadegyt TÍa.tizenöd év mulrra,
az akkor roe$elenó szÍnhááijr+,lletí képskönyvekbea Brecht'néi bi/os iesz ebbc1-az előadií:ból néhany
kép. (Persze csak akkor, ha tÍz.tizenöt év nu]'.a nrég lesz :ziúáz él le:z kenyv')

Bertolt Brecht; Egy lagyvríros dzsugelében - az ÍJj szín,báz elóadása
Szerepl6,k: Helyey László, A]o'ási Sándcr' Nagv Zoltál, Nagy !,Íari,
Gyolgp Anm' Gaikó Br1áz:, Deng1rei lván, Derzsi ..Tános' Schneider
Zo]kíl. Kec:ké: Merina. Frlrniy Kári. Kí:falu::y Bíint. Vas: Gyorgy
DíszJet; Mencze] fubert. Jelnez: G3alnau Áglel.
Dramaturg: Vörös B.óbrt. Zeleszctzo.' ilenrcndy tigne:
Btudezó; Ács Jánc:
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_ Ha jót értcsültem, ahkor Ón december t0-
én, u nyilrs jeglében szüIetetl,

* lgen.
_ E jegyre sok lulajdonsríg jellemző' pl' tem.

perumen!umos' so'Itolttolú, liizes, hog] csak né-
hónyat emlitse*, on nli|yennek rarÜa műgür?

_ lgazságszerető' sokolda|ű' precíz és szorgaImas
vagyok' tle jc|lemző rám rnég a temperamentumos
és szívósjelző is, bár ezzel együtt higgadt is vagyok.
Persze vannak rossz tulajdonságaim is, de azokat most
inkább hagyjuk.

_ Mondtúk már onre esetleg azt, hog1l sznob?
Persze nem |eltételezem, de sokan rósiilik a nyi.
Ias karakterére,

- Nem, nrég soha.
- Az1 Íudon,' hogl a sponban likes, de a mun-

kábu és szórakoaísban is nagl loboqás jellenai?
- lgen, azt hiszem, tele vagyok energiáva|, van

Iendiiletenr mindenben.
_ Szokltt iinmagdl sajnd|ni, és mtisok ,^egílsé.

gére vórni?
- Nem igaán, azt hiszem, alapvctóen kiegyensú.

lyozott, nenr egy.,nlegroggyant" ember vagyok. Rit-
kán vannak lelki bajaim. de ha akadnak' akkor azl
fe lcségenrmeI szoktanl  mcgosZtani .

_ Szere! kirónduIni, dIIatokkal loglatkozni?
_ KiránduIni  szeretek '  de mivel  rn irrd ig is  város i

gyerok vo|tam, sosetn vo|t kutyám vagy egyéb ltázi-
áilarom. de tennészetesen szeretem őket'

_ De mosl Budajenőn loknak, olr sincs kutya
a háznóI?

- tgen, valóban Budajenőn lakunk, de nri elég
nrozgékonyak vagyunk, ezért nem nagycrn tudunk fog-
laIkozni a kutyával' bár kedves, aranyos állat.

- És ha lehetne, milyen állatot tarlana súvesen?
- Egy oroszlánt szeretnék'
_ De csak addíg, amíg pici, nem igaz?!
-Nem feltéttenül, csak a nagy egy kicsit veszé|1'es'
- Köszijnöm szépen, Lajos' ax interjút.
_ En köszönöm a felkérést.

Je l inek Adr ienn

Ér

FJz\<
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É
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Színházak: Katona .kizse'f Tom Stoppard: Arkádia
Rendezle: Ascher Tamás
Előadás: decenlber 20. l 9 óra

William Shakespeare: Vihar
Rendezte: Zsiimbéki Zoltán
Bemutató: december 27. l 9 óra

BÜchner: Woyzeck
Rendeáe: Kiss Csaba
Előadás: december 23. l9 óra

Albee: Nem fé|ünk a farkastó|
Rendeáe: cothár Péter
Előadás: december |7. |9 óra

E5tmást érintő (XX. század):

Nem véIe!lenüI nincs odaírva o rendezője a darabnak, hiszen ez egl ol1lan előudussoro:ut,
anrclynek nindegyik részét más színIrjrsula! adja e!ő, így a rendező is váItozik. Ezek uz
előadások itnprovizativek. Előfordult, hog, eg,, színész az anyját szó!itotta. és a nézljtéran
ntcgszólalt u nobi|telefon a színósz anyjónak a kezében!

F]|őadás: december 22. l9.]0

Komolyzene:Zeneakadémia: Azévezredutolsóhangversenyc
Műsor: Mozart' Beethoven, G.Gershwin művei
Előadás: december 30. |9.30

Ezeken kívül mindenkinek figyelmébe ajánlom a Karácsonyi Könylvásárt' amely decernber 24-ig
tart a Vörösmarty téren, aho| nem csak könyvekct lehet venni, hanem a színpadon déIutrínonként
táncosok, zenekarok' kórusok előadásait is |áthaÜuk Suránvi Anna

t./j Színház

Radnóti színhóz

Merlin SzÍnház
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Nos, minden egy vavimap este kezdődött, anlikor is vrisrírolni indultam a . . . bevasarlóközpontba (a
rler'ét $nos nem emlithetem, mível laprrnkat a válalat nem szponzoffí'lta. . . ).

Persze, ahogy az lenni szokott a busz épp akkor futott ki a nreg:íJlóból' mikor odaértem, így kénytclell
voltam igénybe venni a megállóban lévő ülőhelyet. S miközben gyarrútlarul üldögéltem merengve gotrdola-
taimoq egy igen rossz külsejű férfi telepedett a mellettem lévó helyre.

Nem telt trele sok idó. megeredt a nyelve. kérdezgetett' nrire igen szÍrkszavir válaszokat kapott, igye-
|'e.zt.entezzr|érÍéséreadni, hogz szímomra ezabes:zelgetós nem túl kíviánatos. Nem lehettem tűlzott.tr
cluur.síki, ugyanis tovább folytatta, majd mikormegkérdeáe. hogy hii'rry éve vagyok házas, kitdrt b€lólem
a nevetés. Jókedvemet látva felbuzdult és felsorolta. véleményem szerint azösszes' rnert csodií'lkozrék.
ha több lenne - Magyarországon megielenő pornóujság nevét.

A buszról leszálva kissé fellélegeáettem, hogl a metróhoz már nem kívan elkísérni' d e aaigazíizga|.
rnak csak ezutiín követkeáek.

Azál|omiíson ugyanis asínek köa egv németjulrászkutya szaladgált. Elénk volt, denis, nem ugatott'
lásólag teljes nyugalommal szaglászta körbe a ter€pet . valószínrileg nem volt tisáiíban mennyire súlyos a
helyzet.

A miísik oldalon épp bent ríl|t egy szerelvény. Enól az oldalrót mrir többen hívogatták, de persze a
virgonc eb mit sem törfuött a baÍnészkodókkal, ahhoz ugyanis túlságosan is lekötönék őt a metrósínek
csíbít'o illatai.

A tragédiát' aÍni bekövetkeáetett vo|na' végül is a bent álló szerelvény vezetője elózte meg: kiszáilt,
te lj es n1ugalommal magríhoz fuvta a kutyá! hat-áÍozottan megfogt4 és egy masik fiatal segítségével ftiltette
a peroÍrm.

Sóval akutya meguszta' Sok szerencsét neki a további kalarrdoásokhoz, hiszen nem kis szerencse
kellett alrhoz" hogy egy olyan metróvezetőt fog|on ki' aki egy kimondott kutyabarát. Mert azén valljuk
esak be magunknak ósántén: nem bixos, hogy mi mcg menink fogni egy idegen kutyát, ftíleg nem egy
oi},at. alni . lnind súlyban, mind méretben . többszciröse egy palotapincsinek.

Mindezkb. fel óraleforgasaalatttörtént,pedig én csupiin vrísíro|ni indultam, hogy egy kicsitegycdül'
n1 ugalomban legyek, es kiszellőaessem a Íbiem.

Tamás orso|va



E,dirh Piaf
Ez a rövid prológus itt arra s:lolgál' hogy.ielezzem. a cikk tartalrnát illetcien eltérek a szokványossá még

ugyarr nem válttól, de remélem, az idó során majd azzá r,álóttil. Ez az eltérés a nemrc és a .,szakmára'.
vonatkozik. A miértje pedig azÍirrrrepek, s azokrrak aterv.ekct dugába döntó mivolta. Sebaj' ax mondjá.li'
a változatosság gyönyörködtet. Igy legyen!

Aa hiszem, akik az emberi megnyilvanulasok mozgató rugójának nrűködésére kívancsiak, azoknak
valók ezek az önvallomasos irotniinyok. mint amelybol ez a cikk is kissé átalakulva, de a könyvben leít1a-
kon nenr vajtoztaw.4 megszületett. ffiith Piaf: Ma vie, azru: Eletem). Az önvallomasoknak lehet leginkább
hitelt adni, hiszen ezek önnragunk tisaáz,risára sáletnek. Az ember csak maga tisáázhatja saját magát.
mivel belso töÍténéseik miértjeihea hogyanjaihoz mi álrrnk a tegközclebb, azok vagyuk rni magurk. Enny it
lrát önnön viszlnyainkól. Jöjjön inkább az aminek illetve akinek j önnie kel l :

Edith Piaf 19l 5.ben született Prírizsbarr, s ugyarritt halt meg i 9ó3.ban. Gyermekkorát, amolyarr ..szc-
gény'' lrlryok köZ'tt töltötte. abban a házban, amelyet nagyan-vja ,,tartott fenn'' Lisieux-ben. Az orvosi
véleményels szerint a nagymama közrejátszotl abban, hogy Edíth majdnem megvaku|t, ill. 7éves koráig
alig látottvalamit, ugyanisadragalátos nagyicsecsemő korabanminden reggelmegitatott veleegy cumisüveg
vízzel higított vörösbort. Mentségére szoljon tudatlansaga, miszerint ó csak eróre akarta kapatni a kisde-
det. Edith felserdülvén, vasári komédias apja rnellé szegődve tanyérozgatott és énekelt. Haromhavonta
pedig kapott egy új an}ukát' akik aszerint voltak kedvesek hozá, hogy a dalai garasokat vagy gúnyoló-
dast hoztak- e a konylrára. Edith élete is, mint legtöbbtinké va|amiféle keresés' a felmerüló hiany kilöltésé-
re való összpontosíttis. Ki ebből' ki abból szenved hiányt. Sám:íra a tökéletes szerelem rubrikája várt
kitöltődésre. Kereste a szerelmet' és olykor találta is . Szerelmes volt a szerelembe. Ez lehetetl az oka
annak, hogy szeles skalriját mutatta fel azon férfiaknak, akik(et uirsi minósegben műkcidött köizre az é]et-
ben' A.,múzsák'': egy kifutófiú, majd egy strici, katona, sportolók, egy énekes és egy légiós. Persze a
somak nincs vége' -

Első komolynak mondható kapcsolata l 5 és fel éves korara esett. ekkor szökött meg ap.iától, összc.
költözdtt a fiúval, nyonrorusagos életet éltek. Sziiletetl egy kislányuk is, aliit agyhartyagyulladás következ-.
tében vesztettek el. Edith életére sajnosjellemzóek az úgynevezett nagy veszteségek. Két sz'erelnrc r á1t
repülőszerencsetlenseg á' ldozatává.

A mrísik pedig az anyagiak: iszonyatosan sok pena herdált eI, sosenr gondolt arr4 mi mennyibe kerül'
Egyszer megbetegedett Stockholmban. Prí'nikba esett a gondolattól' hogy Parizstól trivol kell mcghalnia.
ezert kibérelt egy 45 feróhelyes DC- 4.es repülógépet az azonnali h azav|zaiqra. Életének egy újabb {ő
motíWma a masokon való segítés: Boulogne.i palotrijában több barátjávat élt, s tartotta el óket.

Egy masik aikalomma| egy biárban üldögélve meglátott egy nót, aki az ablak előtt suhant el valanri kis
csomaggal akezében . olyan volt, mint aki menekiil, ezert utiina eredt. Egy kapumélyedésbcn talált rá a
,.csomagra'', azazegy bevásarlókosrín.4 berure egy csecsemóvel. Miutan megtalálta azanyát, aki a nyo.
mora miatt volt kénytelen megválni gyemlekét<il, ielment a szobájába kitöltött neki egy csekliet és útiára
eresáctte gyermekével. Két év múlvajelentkezett .u asszony egy rendezett egzisztenciából. Edit ncvú
kislányamellol.

Egy újabb meghataroá elem: adrog. Akábítószenel egy autóbalesete utan alakultki fiiggóségi vislztl-
nya. A jól bevált |ájdalomcsillapítót, azaz a plo6*.lot kapta testi kínjai enyhítésére' arnit aztái'n késóbb ő
maga miár a lelki kínok csillapítasárahasmált. Több elvonókúnin esett át, mire sikeriilt a tűt letcnnie. F,nnél



nehezebb kÍ'izdelmet maI csak az alkohol démonával folytaton' penze itt is diadalmaskodott. Ami viszont
kialakulrísritólélete végéig elkísérte, azarcumiás betegseg volt' amely jelentkezesekor kiilönböá torzítá-
sokat és kiiillhatatlan kínokat okozott neki.

Edith a spiritizmus híve volt. Többszirjött össze egy nagyobb társaság egy.egy szeansz erejéig. VoIt
cgy kis kerek fbrgóasaala is , amint mindenhová magával cipelt, ahová csak utazotÍ. Egyszer Chichagóból
Sarr Franciscóba kellett utazrriuk. Az asaal máf több napja egy dátumot és egy rémes tizenetet betűzött:
március 22. - egy gép lezuharr . mindenki meghal. Edith hát megparancsolta' hogy senki ne üljön fel a
gépre. Aaiá'n kés<ibb' kinyitva az újsrígot' mindenki elsápadt' ugyanis aznap egy Sarr Francisco.i gép ' az-
övék, a tengerbe zúarrt.

Ennck a hölgynek azéletére erósenjellemáek a csodával hatiiros történésck' és emellé tarsulmég egy
csodáatos hang, ezert n.rdott Mt kiemeikedni, megteremtr'e egy újabb külörrlegesseget, egy újabb említós-
re mé|tó karaktert.

Epilógusként pedigegy cstippnyiösszefog|a|ó: EdithGiovanna Gas,sion(|9|5.|963) azutcán énekelt.
anikor louis lrplee (ery kis pírini mrrlató igazgatoja) l935-ben felfueae. A radió, hanglemezés a zenés
rer.üszínhfuutjánhodítottameg aköZ'nsegetvilágszerte.Igazi nebi sanzorrenekesrxí,akinektöÉkeny alakiával
el|entétben áló erős'tragikuscsengesúhangjatartomnmegtudtanyemi azemberek sávét. Dalaiban lestöbb-
szciraz elkeriilhetetlenvégzetetesa szeÍelemellenállhatatlanaejétanekli meg.

Társodq|mi problémók

Az mdeti tantiraszistal düilnad kiltÚrar6szügn Íg|tgtg grdgtÍi
Az l960-as évek második felében egy új stílus képviselőijetentek meg Anglia nagyvárosaiban: a

skinheadek. A tnozgalom képvise|ői munkrísfiata|ok voltak, a munkáslakótelepek, a blokkházak gyer.
mekei, akik gyülö|ték a gazdagokat, a rendőröket, a középosztálybeli hippiket és az egész rendszert.
Ska, rock-steady, beat zenére buliáak' ajamaicai fiata|okkaI együtt. A stí|us fontos elemei: munkásba.
kancs (a Doc Martens akkor még nem divatcikk volt), farmernadrág, nadrágtartó, kockás ing, dzseki
(farmer vagy más anyagból, de egyá|talán nem a bomber vo|t a kiárótagos), kopasz fej. A korszak
egyikjeIes skin.zenekara volt a később egészen más pá|yát befutó Slade. A mozgaIom a más szubku}-
túrákkal és a rendórökke| való háborúások harásara az l 970.es évek e|ejére jelentósen visszaesen,
ám csak néhány évre. Az l 970.es évek végére ismét fellendült a skin.mozga|om, két iránybó| kapva a
nregerósítést. Egyrészt a 2-Tone ska-zenekarok hatása érvényesült, másrészt a punk robbanásbót
megsziiIetett a skinhead zenei stílus, az oiI a skinhead mozgalomban, ami alapvetóen balolrlali, rend.
szerellenes beáIlítottságű irányzat volt. Ezidótájt kezdett megjeIenni a fasisaa ideo|ógia. A fajgyű|ö|ő
csoportok és zenekarok . meg persze a szenációhajhász sajtó . mindent megtettek, hogy az oi a
rasszizmus hangjává váljon. Nos, nekik nincs közük a skin.mozgaIomhoz, ők nem bőr.. lranem csontí'e-
jűek (bonehead)' A skin és az oi bandák döntó többsége antifasiszta, am it pl. az oi a rasszizmus elleni
mozga|om isje|ez. A skinheadek világszerte létrehozták a saját po|itikai csoportjaikat, amelyeket az
osztályharcos beállítottság me|lett radiká|is antifasizmus és antirasszizmus je|temez 1pt. sirane .
Skinhead Against Racial Prejudice - Skinheadek a faji megkülönböztetés eI|en). Magyaiországon az
| 980-as évek e|ején jelent meg a skin.mozgatom. Sajnos te|jesen eltorzítva a valóságot, kizárólag a
fasiszta csontfejűekről érkeztek a híradások, így a vatódi skinhead mozga|om nem iudott gy<ikeiet
verni. A bőrfejűeket ma is mindenki a nacionalista, rasszista csontfejűekkeI azonosítja, pedig a lázadó
rendszere||enes, osztályharcos skin.mozgalomnak nem sok köze van a konzerva!ív' rendizerp7rti csont.
|ejűekhez' akik csupán a tóke áItaI mozgatott marionettbábuk.

,L= ,nQJusSzabad irlők .95'



Korócsonyi menÜ

Nizzai halleves (1 adag: 3558 kJ)

Hozzávalók (4 szeméIyre):
1,5 kg tonhal
| 0 dkg vöröshagyma
20 dkg póréhagyma
5 dkg va.i vagy margarin
I db sárgarépa
2 szá|ze||erzic|dje
fóI csonró petrezseIyem zö|dje
féIcsomó snidI ing
I d| fehérbor
5 szem fekete bors
2 szem szegiűszeg
2 d| te.jszín vagy tej|o|
2 tojássárgája
2 evőkanál liszt
l 2 szelet zsúrkenyér vagy zsemIesze|et
2 gerezd fokhaglma, só, őrö]t bors

Karácsonyi pu|ykamel| (1
Houóvalók (6 szeméIyre) :

1,2 kg kicsontozott pulykamell
l nagy fej vöröshagyma
l 5 dkg szeletelt bacon (csiíszár. vagy fiistölt szalonna)
12 gerezd fokhagyma
2.5 d| fehérbor
l ág rozmaring, só bors

adag 2369 kJ)

Hozzdvalók (két személyre)
2.3 darab érett, de nem puha körte
(nagyságtól fiiggóen)
I 0 dkg vaj
5 szem fekete bors
l csillagánizs

E|készítése: A kockára vágott vöröshagymát' a
karikára vágott zellert, póréhagymát és sárgarépát a
fiiszerekkel együtt sós vízben puhára Íözzük ( l 5 perc)'
majd hozzáadjuk a 3x5 cm-esre vágott halat. és rnég
tíz percig fozzük. A lisztet a vajjal vagy margarirrna|
összegyúrjuk' mogyoró nagyságú darabokra formál-
juk és állandó kevergetés mellett hozáadjuk a leves.
hez_ így sűrítjtik. A to.iássárgáját a tejszinnel vagy
tejÍiillel simára keverjük, és a levesestálba tessziik.
Ráöntjük a forró hallevesL megszórjuk az apróra vá-
gott petrezseIyemme| és snidIinggel' ízlós szerint só.
val' borssal utánízesítjiik. Fokhagymával bedörzsölt
pirított kenyérreI kínáljuk.

l egész szegfűszeg
I 0 dkg porcukor
l0 dkg mélyhűtött omlós tészta
a díszítéshe7: l rúd vaní|ia (hossában félbevágva)
2 csillagánizs

EllsiqÚéS: A pulykamellet éles késsel kettévágiuk úgy, hory az alja egyben maradjon, és húsklopÍblóval l
cm vastagságú téglalap alakúra verjük. Enyhén megsózzuk, befed'iük a szalonnacsíkokkal, egyenletesen el.
osztva elhelyezziik rajta a fokhagymagerezdeket, és apróra vágott rozmaringgal (lehet szírított is) hindi'ik
meg. Ezutan a bejglihez hasonlóan feltekerjiik' hústűvel megtűzzük és betakarjuk a maradék szalonnaszele-
tekkel (ezeket vékony zsineggel egyenként, szorosan a húshoz kötözzuk).Mélry tijzál|ó tálba tesszÜk, aláónt-
jirk a bort, körberakjuk a feldarabolt hagymával és mérsékelt tűznél (e|őször alufo|ia alatt, majd azt levéve)
puhára pároljuk. A sütésidó felénél az alufóliát eltrivolítjuk, és a saját xírjával locsolgatva addig südük, am íg
a tetején lévö szalonna szépen megpirul. A sÜtőböl kivéve e|távolítjuk a zsineget és a hústűt, majd nem túl
vékonyan (óvatosan, hogy szét nem essen) felsze|eteljük és trilra helyezzük. Vajas burgonyapüré és páro|t
zöldség illik hozá. (Hidegen is nagyon finom.)

Fűszeres köÉetorta (1 adag: 3725 kJ)



E'Ikészítés: A körtét rrreghámozzuk, félbevágjuk és
kiszedjiik a magházát. Tizenöt centiméter átmérójű,
öt centinléter magas serpenyőben vagy siitőtá|ban
(nenr szétszedhető tortatbrmában| ) megolvasztj uk a
Vajat. Megtörjiik a fekete borsot, a csil|agánizst és a
szegÍiiszege! majd összekeverjük a cukorra|. Az egé-
szet egyenletesen rászór juk a vajra.  A két fél
vaní|iarudat keresztbe tesszük a siitőtál a|ján, ráhe-
lyezzilk a fél körtéket a gömbölyű feliikkel |efelé, és
a körték k<jzé dugjuk a csillagánizsokat. Az omlós
tésztát három milliméter vastagságúra nyújtjuk ki. A
siitőtálat atésúára helyezzük, majd egy centiméter-
rel nagyobb átmérójíi kört vágunk ki belőle. A tészta.
kórt a körtékre he|yezzük, és a szelén |enyomkodjuk.
A stitótálat a tűzhelyen addig siitjük, amíg az oldalán

t '  I  r  . t . .  t
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Újovi torta (í adag: 2606 kJ)

Houdvalók (8 szeméIyre)
2 db szögletes (kb. 20x25 crn széles, 2 cm
magas) piskótatészta
l csomag vaníliaízű pudingpor
5 dkg cukor
4 dl hideg tej
kevés rumaroma
2' 5 dl tejszín
l tasak vaní|iás cukor
készen vett marcipán (fehér, rózsaszín és zöld)
8 dkg vaj
darált mogyoró
l csomag kókuszreszelék

buborékolni kezd a cukor, majd karamelliá|ódik' ós
szinÍ Vált. Közben elóme|egitjük a siitót l 80 fokra (4.
es fokozat). Ha a cukor vi|ágosbarna színű |ett, a sii.
tótii|at betesszük a sütóbe és addig sütjük, amíg a tész-
ta megszilárdu| (körü|be|Íil harminc perc). Kivesszük
a sütóbó| és |ega|ább e&Y órat pihentetjük, hogy az
ízek összeérjenek. Tá|alás e|ótt még egyszer forró
sütótre teszzÍik a sütőtá|at, míg a karame|l buboréko|.
ni kezd. óvatosan addig rázogatjuk a tésztát, míg c|.
vá|ik az edény fa|ától, majd gyorsan lefelé fordítjuk a
tortatálra. Igy a körte és a díszítés kerü| a tetejére.
Szeletelve' tejszinnel tálaljuk.(A sütemény ízlés sze.
rint alrnábó| is készíthető, de ananásszal is finom. )

E|készítés: A pudingporból a cukor, a tej és a run-r.
aroma hozzáadásával - a tasakon lévó |eírás szerint -
pudingot készítünk, hideg helyretesszük, és időnként
átkeverjük. A tejszínt a vanílias iukorraI kemén1 |rab.
bá verjÜk' és már hideg pudinghoz adjuk. Az egyik
piskóta|apot t'á|cára|le|yezzuk, és nregkenjük a pu.
dingkrém feléve|. Ezután óvatosan befedjük a másik
Iappa|, és szép egyenletesen rákenjük a maradék kré.
met. A szobahőmérsékletű vajaÍ habosra keverjtik,
hoz"áadunk kétkanálnyi darált mogyorót, és beken.
jiik vele a torta olda|át. A torta tetejét vastagon
megh intjük kókuszreszelékkel. A rózsaszínű maroi.
pánból kivágunk egy egyes számot, a többiből pedig
kis golyót formálunk' A fehér marcipánból l cm ma-
gas, téglaIap alakú tömböt formálunk, és a toÉára |re.
|yezzük. Erre kerü| a rózsaszín sám. A zöld marci-
pánból IeveIet és gömböcskét készitünk. és ízlésesen
a tortára teszzük.

összeál lította: Südi  Ir ingó

.J o étvóyuaL|.



HoRoszróp
Nvilas (november 23 - dccemtrer 21')

Mill,enek is u NYilasok?
Tuáonl, lrogy nem lehet pontos leirást készíteni erról a.;egyról és annak szülöttciról. de

rnost nézzürik egy nagy-nagy álta|ánosságot.. ' . lNyir" , ." , , . ,í"r .s i inrbó lurnánakaken]taurnak(ábrázolásafél igenrbcr. fél ig ló)rnegfe-

Ielőert igen bonyolult, ellentmondásos karakler. UraIkodti bolygólya a Jupiter' anr i a görög

;;;[;:il;' oltiinposz halhatat|an ura. A Nyilas ember.tecsvággyal. tÚzes temperanrentunrmal. sok

érdek|ódéssel megáldott ember, tijbbnyire nyílt, őszinte és igazságszeretö. Ugyanakkor llyugllatatlan, s gyak.

ran kisámithatatlan is. lmá ja a nytizsgést, js allandóan odaÍigyeI nehogy lemaradjon valarni fontos dologról.

Szereti a társasági életet' keresi Jnevls szemé|yiségek barátságát' ezéÍt iS vonják le néha az emberek azt a

következtetést hogy sznob. Nagyon tüzes karakier, imi abban is megnyitvánul. hogy a sportban, munkában.

szórakozásban, sit meg a,".á".b"n is óriási lobogás jellemzi. Azt is meg ke|l enrlítsem, hogy,ki nem

ittt.'u,.;u u, unuí*as dolgokat és a csigatempót. VIGYÁZAT!l E jegy szülöttei hajlamosak.arra, hogy ha nenr

.ir"..it n"tir.uutumi, akkor némán, h-angtaünul szenvednek, sajnálják önnragukat, de mi kívülállók ne csatIa-

kozzunk elihez a cse|ekvéshe:1 hanem Tnkább karoljuk fe| őket és segítsünk megoldani az esetleges problé.

mákat. Rendkívüt kalandvágyj típus, ami elsósorban szerelmi életében nyilvánuI meg. Szimára a tnásik ncnl

,.I-l"gr'oai.a.u i"guImasjátek' es ő tedveIi a változatossá8ot. Nem egy enrberben keresi az.ideált, pedig olykor

o.,,Tugu o* trrája mit, vagy kit akar. Alapvetóen rr:m.antikus alkat, csak az á|modoás olykor íontosabb

számára,mint egy hús.vér emberrel egy ü.tos kapcsolat. Ha a házasság nem is, a barátság meghatározó

tén'y"zó'azé|"téíen. Népszerű típusjó Jlóadó, színes társalgó, mégis nála érzékenyebb ernbereket kegyetIe.

ntil meg tud bántani. olykor su;no. é."."."* veszi' hogy pontos, taláió megiegyzéseivel mennyire a rrtásik

szívébe talál. Pedig ó is sebezűetij és sértódékeny, azonban hamar leperegnek a bántó szavak és pillanatok

^iutt ,,-,"guo".at. N-agy állatbarát és szereti a természetet. szívesen veszi hátára a hátizsákot és indul neki

""r",""iiir 
r'"gv"sr,J,nal.. Ejegynek a fémei az ón és a cink, drága kövei a rubin, arnetiszt,.zafír,jáspis és a

türkiz is. Színük a kárminvtiroJis a kék világosabb ámyalatai. Növén}'ei: spárga, sze|íd-'és vadgesZtenye.

,'"grii, '.arvu, gvermekláncfii. harangvirág de éppúgy illik hozzá a szárszorszép, begó"'" 
T':i'ffi xT"J;:i:

Kos Szerelem .Találkozik vala.

kivel a munkahelyén, aki naryon fel-

viIlanyozza, de miveI o nem bátorít-

ia ont, ezért csak plátói szerelmet

fog iránta táplálni' Hibát követ e|, ha túlságosan.ra-

gaszkodik ahhoz, amihez nem kellene. Felmerül On-

ben az a gondolat, hogy soha többé nem |esz szerel.

mes. Vigyázzon, a féltékenység nem teszi sZéppé!

Pénz . /rnyagi problémái támadhatnak, amiben

csak egy szemé|y tud segíteni. Próbáljon meg új éler

formát kia|akitani és csökkentse a kiadásait.

Egés;sdg . Kiváló egészségnek örvend, ugyan leSz

egy-két vizsgá|at, amin túl kell esnie. de hamar tul

lcsz rajta. Pihcnjcn sokat és figyeljen oda. |rogl mit

eszik.
Bika.. Szerelem . Az a Vágya. hog.v

elutazzon egy olyan helyre, ahol meg-
talá[hatja a szerelmet. De inkább nyis.

sa ki a szemét. és ne hag1'ja figyelmen

kíviil azÍ aki igazín erdeklodik Ön iránt.

i,chet, hogy ez az illetó nincs is messze? Egy barátja

bemutatja valakinek. akive| megtalálja az tgazi sz'e.

relmet' de később rá kell döbbennie. óriáSit tévedett'

Fogadja meg az. idősebbek tanácsát, hisz most ez nent

a szerelem hónapja.
Párr; - R.ernekül áll anyagilag, mindazonáltal pró'

báljr:n meg olcsóbb szórakozóhelyekre menni és ta.

karékoskodjon. aho91 csak teheti'
Egészség. Remek formában van. Kirándu|jon

sokat, ha lehet a kedvesével. A hó vége remek alka.

lonr arra, hogy odafigyeljen étrendjére. leszokjon a

dohánvzásról és csökkentse azalkoholmcnnyiséget'
Lkrek.. Szerclen. Sokat ábrándo-

zik. de rre kötclcz-ze c| magát serrkt nrel-

Iett' pusaán abizonyítás kedvéért. t;na!-

mastrak és egy|rarrgűnak ta lá|1a r  rrr in.

dennapi életet, és megpróbál rnirrilen

estére ValamiIyen programot sZerve7--

ni .  Ha enged valaki  óhaja inak'  akkor k önnyen be|c.

sodródhat egy mcggondolatlan kapcsoIatba.
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Pén:. Nem |csz pénzhiánya, hisz tn mindig taka-
rékoskodik. Meg rud vennijó minóségti dolgokat .ott'
iúová lranrarosan elutazik' Pénze egyre csak nóni íog.

Egészség - Kicsattanó egészségnek örvendhet,
de nem ártana ugyan végrc elmenni a fogorvos|roz'
vagy talán a szemészetrc is. Ne |egyen lusta, hisz
ezek fontos dolgok!

[d:ák: Sze re Ie n. Yadul szerelmes
va|akibe és hajlamos arra, hogy ilycn.
kor szemérmcssé vá|jon. Jobban te-
szi. ha nem beszé| az érzelrneiról' nrert
könnyen rossz sÜlhet ki bclőle. A hír.
neve forog kockán, ezért inkább sza.

kít a szerelemmel. Jót tesz Önnek néhány könnyed
randevú.

Pdnz. Szerencsés lesz, hiszjelentós mennyiségű
pénzhezjut és vásárolhat kedvére. Annyirajól men.
nck anyagi dolgai, hogy barátait apró ajándékokkal
lepi meg.

Egészség - Jó egészséget tudhat Magáénak. De
ne do|gozza túl Magát és ne vállaljon sokat. Nem ár.
tana, ha egy.két ásványi anyagot és vitamintjuttatna
a szervezetébe"

o rosz|ánl Sz e re l e m . Y igy ázzott
az eImúlt hetek tiszavirág.életű sze.
re lmeivelI  Nem lenne kedvező Önre
nézve, ha jelentóklelen kaIandokra
alapozná kapcsolatát. Hirtelen óriási
vonza|mat kezd érezni valaki iránt.

aki pezsgést hoz az életébe. Végre megtalálta a nagy
ot, akive| boldogok és imádjrík egyrnást. De nem biz.
t.os,hogy ezazaz illetó, akivel örökké fogtartani bol-
dogsága.

Péru -Tű|sitgosan költekező kedvében van, de sajnos
ed nem engedheti meg Magának. Ez azonban a hónap
közepen fordulatot vesz, rendezti tudja adósvgait es ve.
gycn ajandékot' azoknak akik fontosak Önnek.

Egészség - Remek kilátásai vannak e téren. De
erősnek és mértékeltnek kell Iennie étrendjében. Fe-
küdjön le időben és csökkentse a szórakoást.

Szílzz SzereIem - BoIdognak érzi
Magát szabadságában, Iedves bará-
taihoz. akik azonban ennél többet
akarnak. Teljesen magával ragadja
az utazási vágya, ahol ta|án megta.
lálha$a a szereImet. Leve|eket fog

irni' telefonálgat ésjó űton ha|ad a siker fe|é. Lehet,
hogy valaki még egy esélyt fog kérnr tntö|. hogy be-
bizonyíthassa mennyire szerelmes' Musáj hinnic neki'
mcrt órzelmei nem hazudnak. ldiIli napok következ.

nek ezutátr, és bo|dogabb kcdveséveI rlint eddig va.
laha is  vol t .

, Pénz - Ugy tűnik csak úgy dól a pénz a házhoz'
Es másoknak is megrnutathatja. hogyan lehet kiinnyen
pé|}zhczjutni.

Egészség - TeIe van életerővel. Szervczete jól

műkődik. E,gész hónapban kiváló |esz egészsóge. kö-
sziinhetö ez az ideá|is é|etvitelnek és étrendrrek'

Mérleg: Szerelen - Képtelen ér.
dek|ódést rnutatni bárki iránt is. Leg1en
inkább nyiIt Iehet hogyjobban.jánra ú91 '
Ai4án beköszönt életébe egy új szakasz,
termószetcsen a szereIetntnel. és ezt az
idószakot soha nem fogja elfele.;teni.

Próbá|ion meg reálisan gondolkodni, de úgy, hogv rnást
ne bántson meg!

Pénz . Kicsit túlköltekezik karácsonykor, de ezt
Ön abszolút ncm bánj4 hisz azokat lcpi meg akik fon.
tosak sámára. Díszítse lakását, környezetét amihez
talán még további anyagi segítséget fog kapni.

Egészség. A rengeteg fele|ősség és munka e||e.
nére, remek egészségben van. De igenis szüksége
van pihenésre és nérni társasági életre. Vigyázzon
azokka| a dolgokka| amik egószségére károsak le.
hetnck.

Skorpió: Sze re l e nt -.f Ú| hamar |esz
szerelmes' ami a végén ta|án aggódás.
ba íogja kergetni magát. Azt kivánja
bárcsak eIutazhatna kedvesével jó
messzire. Később űgy érzi majd, hogy
az egyik közeli barátja mégis csak töb-

bet je|ent magának. mint azt az e|ején érezte,
Pénz - Azavágya, hogy önzet|enül költhesse a pen-

zét' de nem kelI te|jesen kiürítenie pcnztircáját hisz ke.
vesebb ajándékkal is boIdogabb Iehet az- ünnep.

Egbzség - Lehet hogy egészsége nem teljesen lö-
kéletes, de sze||emierőnléte kítűnci. Képes hinni önma'
gában ami nagyon fontos a |rannonikus életben. Járjon
eI szórakozni' és lcgyen minél többet barátaival'

Nyilas: Szerelerr. Azt hiszi bármit megkaphat!,?
Hát nagyon téved. lnkább fókczze érzelmeit, nehogy

ór iás i  csa|ódás érjc.  Fogadja e l  a
könnyed kapcsolatot' Talán ismét csa-
lódás err '  dc emiatt  ne bcszó l jcn gőgö
sen a szcreIetnró| '  mcn időveI On i '
révbe ér.

Pi|nz. Nagylelkű szeretteive|' dc a
hónap végén igen csak elkezdi törni a fejét hogyjut.
hatna ismét némi pénzhez. He|yesen teszi, ha rneg-
tartja azt ajó szokását, hogy sporo|.



Egl.l:.rdg. Vógre fel|élegezlret' de inkább ne bíz-

za cgészségét a vélet|cnre. Vigyázzon, hogy ne faz.

zotr meg, és figyeljen oda étrendjére,
Bak: Szerelent - Akkor fogia nra-

gátjó| érezni, ha sok emlrerrel találko-
zik' Levelet kap va|akltől aki nagyon
szere|tnes tnbe, de ez Magát teljesen
lridegen hagyja. EIképzeI hetó azonban
hogy később kéz a kézben fog órákat

sétálgatni a csípos hidegben, és úgy'érzi tné a vi lág.

Ne próbálja megvá|toztatni partnerét' meft csak a

szakítást segítené e|ó vele. Lehet hogy feIbukkan egy

régi szerelem, ami ismét nagyon felkavarja.
Pánz. Sokat gondol a pénzre. Jó| is teszi a végig-

gtlrrdolja hogyarl tehet szert némi pénzre. merl nincs

túl jó anyagi heIyzetben.
Egészség - Kivá|ó az egészsége. De ne hanya.

go|ja el fogait, inkábbjelentkezzen be
a fogorvoshoz. Higgye el utána so-
kan jobban fogja érezni Magát.

Vizöntő.. Szerelem. Nagyon sze-
relrnes kedvében van, és úgy érzi
végre mcgtalálta az igazit' Azonban

rá kelljönnie, hogy nem biztos, hogy t.irsa a nagy o.

Kétségbc vonja, lrogy létczik-e igazi szere|ent. Rá.
j ön.  hogy mosl  igazán a haráta i  segíthetnck '

?énz . !ó hírek várnak onre anyagilag, éS teljc.

sen fiiggetIenné válik tenrrészetesen pénzügyt sz,ent-
pontból. Végre véget ór a spórolás időszaka.

Egészség..táplálkozzon tudatosan, és figyeljett

oda egészségére. Yigyázzona lábaira' ne hordjon o|-

csó rosszminóségi cipőt. Lrgyen barátaival akik Ielki

egészségében sokat segíthetnek.
Iía|akl. Szerelem - Valaki köze |ed.

ni próbál tnlröz, de ön teljesen trele

feledkezik a munkába, ezért nenl veszt
észre az il|ctót' jól teszi az-onban' ha

távo| tartja rnagát a szerelemtőI, merl a
csillagok rosszat sejtenek. Fogadia nreg

a nagyok tanácsát,.sok hasznát ve|reti-
Pánz - Szereti penzét ésxzerűen felhasználni. Sok

kedves ajándékkal  lepi  meg baráta i t .  Úgy érz i  t r tut l .
kája nem elégíti ki. De nem kcll búsulni hatnarosarl
megta|á|ja igazi helyét'

Egészség. Kicsattanó'egészségének ktiszönhe-
tóen. életvidám és friss' Etkezzek megfelelóen, és

olvan ne vá|la|ion amihez semmi kedve sincs.

összeállította: Jelinek Adrienn
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a (m)Aster-X órÁn

. Zsóft, nem mondtam, hogy levegőt!

. Levegővétel, térj magadhoz|

. Labdáva| magastartás, kétszer tÖrzshajlítás:
- úgy hajlítottál, mintha majálison integet.
né|'
Guggolrísban kétszer rugó, kilépésse| for-
gat: - e|ső körben bemutat Laci, figyelj'
mert baÍomijól nézek ki!
Hanyattfekvésben odagyógyítod a labdát a
fejedhez . hasprés, Laci szá'rrrol !
Nincs hrázi feladat be|őle' csináId most!a

a Hasonfekvésben ttirzseme|és

Wffif Bs
Szablacos Arnnq k$p.ÚE ot o Jelenben ír. de itt még mint ember.

. Az itt megielenő leánykák, akik le akarják sza-
kítani a rózsabimbót, befonni egy csokorba, iga-
zából férfiak'

o Valójában a bárók szerettek volna iránvítani.
azonban Mátyás kemény kézzel lépert iel'

o Szinte egy eszme számukra a szabadság.
o lagyták saját levében Örlődni.
. o nyitott szemmeljár, és éles nyelvéve| meg-

próbá|ja felnyitni Orgon és anyjának a szemét.
o Kiderül' hogy Melinda ottóval kavart'
o Gertrudis merinói.
o Gertrudis'elrontja az orszígot' biaatja ottót a

rosszalkodásban.
l Puskin az én meglátrisom szerint nem kedveli

Anyegint, mert mindig olyan helyzetekbe hozza,
hogy abból csak ,,fekete bárányként'' kerülhes-
sen ki.

. Anyegin egy romantikus jellem, egy spleen.
r Tatjana egy vidéki nő, de annak el|enére művelt'
o Anyegin Tatjana lelkébe mászott.
o A ftilösleges ember bánkódik kisiklott é|etén' de

nem tesz semmit' csak fel|egvárakat épít.
o Az Hernani csatájában a romantika hívek nver-

tek.
r Victor Hugo írt egy értekez|etet errőI a csatá-

ról.
o Emma gyakran próbákozott a ku|túra sze|ével

megcsapatni fé{ét.
o Goriot aztán €gyre feljebb kenilt ahinban,

ahogy a trírsadalmi hierarchia-létrán viszont lei.
jebb.

r Goriot csak halála uto|só perceiben döbbent rá'
hogy kihasmálták.

o Apjuk szép lassan haldoklásnak indult.
o A történések a családtagok kozött torténnek'
o Amikor lvan l|jics meghalt, megijedt és ezért

megnyíIt,
o Aztán történik egy |eesés.

a

a

magastartásbarr' ez fiúk öröme gyakorlat.
Ne viírd meg míg a hattal mozgó társad
fe|kenódik a falra: Értitek? Akkor mutasd
be.
Tereld a labdát felpályáig, mielött pof;ira
esné|, megfogod a labdát és passzo|d.
s:\4r{ gondot okozott, hogy gömbolyri
a labda' ha kockás tenng könnyebb lenne.
A labdáLs embernek hihetet|en dolgot fogok
mondani' e| kell találni a menekiiLlő embert.
Maradj itt, a végén lebirkóz|ak.

C4nijtotte: Lóczi Edit, az óra|átogató

További Aranqh0róodt
A mű direktbe töredékes
A mondatok vege átcsúszik a másikba.
tehát a költó enjambe ment át.
A versben megta|álható egy haladás.

Az avantgarde celja úgy á|ta|ában' hogy kizök-
kentse az embereket hétk<iznapi medrukbőt'
A vá|tozás változásokat idéz e|ő, elgondolkod-
tat' lebonda a personákat-
Amúvész 6É,g mindig gondolt egy
szlvÍacsargato gondolatot, s az öreg János kezé-
re feltett egy bilincset.
A befejező jelenetben újra megérkezünk a jelen.
oe' es a ravatalon találjuk magunkat.
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