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TOPLISTA

1. Fazekas Attila- 
Kaviczki Zsuzsanna
Szabó TÍmea

2. Tóth Kata|in
Vér Diána

3. Denke Attila
ttros Eszter
Szük Melinda
Zelencsuk Gréta

4. Gesái Sára
Mátyás Z-so|t

5' AntalMónika
6. Bradák Ferenc

Sárközi Zso|t
7. Pokorádi Tamás
8. DeliKrisztina
9' Horkay Dávid
10. Labanino Rafael pablo

Munkáso,
SZMARlO
lntenzív o'
lntenzív o.
SZMARlO
SZMARIO
Munkáso.
Polisz
SZMARIO
LeG-o.
BaIhéSoK(K)
SZMARlO
BaIhéSoK(K)
BaIhéSoK(K)
Juta JMZ
LeG-o.
Intenzív o.
Polisz
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R|áDágálN|{

A |egutibbi lT-ü|ésen a je|enlevok arra kérték a
KGB{, készítsen és hozzon nyilvánosságra egy
oIyan hozzávetó|eges kimutatást, ameiy tájékoztat
az elmÚ|t év
he|yreál|ítási ' javítási kiadásairó|. íme'

Egy évben a karbantartásra és takarításra kb- 1.5 mil|ió
forintot kö|tunk.
Néhány gyakori téte|.

m2 ab|akÜveg
kg gitt
db egyszemé|yes tanu|óaszta|: 15.000 Ft
db tanu|ószék 10 0ctl0 Ft

A Po|itechnikumban ta|á|ható abiakok egy ab|akszemének
beuvegezése házi|ag: 1075 Ft
A |épcsóház- és e|őtér|ábazatok festése a B épü|etben (me|y 2000 februárjában készÜlt e|)
anyagkoltségge| és munkadíjjai: 98.000 Ft

A B épü|et festése.mázo|ása va|ószínű|eg idén elkészül. Az előzetes kalkulációk aiapján
4.333'000 FGba fog kerÜ|ni'

Farkas Lász|ó' oondnok

{ < * *

Reagálá s az előző Wffif ,,padfiri<ák'' cikkére
Az a vélerrrényem, lrogy a falfirkálás errgedélyezésér'el, es a firkafai betelítődésével rrláslrol is
nreginduitak a falfirkálások. Ráadásul azok a diákok, akik órán ulratkoztlak, ugyalríg1'
firkálni Íbgják a padokat, telrát erre a probiénrára neltt a firkafal, lratletrr az urralrlras ór1!k
kiküszöböiése 1enne a nrcxoldás.

Reagálás Pál Dénes ügyének határ ozatára
A lratározat ez.. ,,Pá| Dónes sok igazolatlarr óra trriatt itt rierrr foli"tathatja tanulrrránr.ait,
nerrl látogatlratja az órákat, de záróvizsgát telret, 1ro5y nteglegyen az éve.'' E,zzel étl rterrl
órtek eg,vet. Ha a z'árővizsgárr rnegbrikik, a dörrtés jogos. De ! [{a vizsgáli jól szerepel, akkor
nriért nerrr folytatlratja itt tarrulttlárryait? Mert ugyairis az azt 'jelenti, hog1. rrregtarlulta az
évben nregtanítottakat. De enrrek nri köze alrlroz, lrogy rrerrr látogatja az órákat? (Pedig ő
már netn tanköteles.)

Cf. Hay

2000 Ft
150 Ft



EGzoTIKUs DIÁKCSEMEGE . 2ooo. ápri|is - I. évfo|yam, utolsó szám

Fáj dalommal értesítj ük a

Politechnikum polgárait, hogy

iskolánkPoLIPja
elhunyt.

A POLP diáklap a globális
fo lme 1 e ge dé s köv etkeúéb en
megny ilvánuló e lhidegülés

áIdozata.
Főhantoló: Tamds orsolya (HaMi.s)
Fősirató: Surónyí Anna (sZIÍAR]0)
Gy tis7h u sxór : An drá s (LeG-o. )
kmetőőr: Südi Iringó (I,eG-o,)
KoporShow: Frei Kittí (LeG-o')
Fekete hdttér: Jakab Judit, Főző Axila

Akik nincsenek közrilank:
Jelinek Adrienn (SZMARI tt)
Iludai Melinda (KAndi)
Pici (LeG-o.)
Gregar Judít (Mndi)

A POLIP temetésérő| később intézkedünk.
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Mi|y €n rend*eÍe$éggeI iutg hozzá a
Pol igrá|hoz?

Még a Hellász.napok és a viz'sgák előtt
sokatoklroz eljutott egy kérdoi.,., nreh' a
F#ffif ravolt kapcsolatos. 294 megvála-
szolt kérdéssor jÖtÍ r,tssza a szerkeszto.
ségbe, a kcivetkező kiIenc diagranun e
fe|eletek alapján késztilt.
A kérdőív tizedtk pontja meg.;egyz,ések*
nek, íizenetekrrek, javaslatoknak kínált
helyet. Az alábbiakban ezekre reagálok -

biztató nron.
ahogy koszö-
ltibakat. lriá.

színesito szÓsszenetekre, személyes val-
lomásokra. (Eddig is az volt.) Most niár
,,csak.' az' vanhátra' ltogy a gondolkodók'
írástudók, véletnennyel rendelkezők, az
élménnyel bírók tollat, illetve klar,.iatúrát
ragad1anak! Talán eddig nem mindenkiben
tudatosult, hogy a ffiMf - alapvetoen -
az iskolapolgrirok írásaiból áll ossze. Te-
hát lra valaki szivesen ír teszem azt az
aktuális .fbrmaI-e's .futamokrr5l, már csak
fel kell tennie cikkét a hálózaton a

a teljesség igénye nélktil
1-*- _- -- -) E|őszor ís köszörront sokak
datalt' ,,Kirdlyl, ', ,,Csak íg tovdbb!,,, ,,Szupcr.',, ,,T,ak ft,,, stb., mint
nom a kritikákat, melyek segítenek-segitettek észrevenni a szerkesaőí
nyosságokat.
Igerr jólesett, hogy többen is aggodalom. 

M||yen Íendge|ességge|olvas.l a PoligráÍot?

ma| kérdexék, vajon e kérdőív mögott a
lW{ megsninéset ke|l-e se.;teni. Netn,
nern. Egyelőre szó sincs a lap |eállásáról,
épp ellenkezőleg: a megújulás irányiihoz
kerestem segítséget az olvasói vélemé-
nyekben.
Akadt, aki ,,ér,dekes, napirenden levő dol. i
gokat" krivetelt, ,,mer (!) .felkoncollak" i

ban!,' véleményt hangoáatott, illefve azt,
hogy ,,a punk verseket ki lehetne haglni',' Nem egv olvasó vár tibb hunort' érdekes'
séget, .fátékot, viccet, sporthírt, zenei rovdtot, előzetest, élménvbeszámolói, kcraszt-
re1lvényt, horoszkópot, képregényt, külinleges törtérlelekeÍ, ptetykakat, új rovatokot,
sőt még tÓbb statisztikát is A szerkesztőség nyitott a ,,|azítő,, írasokra, oldó cikkeke.

nem
sona

reha joA E|aszo|í

1 9 %  1 %
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a Po|igÍár
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tanári)' és rnfuis a késztilő szálrr nrtm}iatársa lett. (Ez persze rnég netn jelerrti azt, hogy
írása automatikusan nregjelenik. A szerkesztői teendők kÖzé tartozik a cikkek tartalnrr,
sti láris, nyelvi válogatása, rltódosítása, javítása is.)

Egyik olvasó felhír4a a fig''-elmet ar'ra,
|log1* 'uúkol több tÍolog torténik az i'sktl-

lahan' mint amennyiről u WWí ltirr ad.
Tokéletesen igaza van' Ezrjrton istneretlc-
nül arra kérenl az il|etőt, segitsen a tor1é-
nések leltárának elkészítésében, rnég in-
kább pedig arra, lrogy egyikről-rnásikról
tájékoztassa írott fonnában a p-ublikumot.
Más javaslat szennt e81 FOR(I}vt-rovat
tntlulhtllna' ahol az iskolapolgárok t,óle-
ményt nyilváníthaÍnrinak bizonyo's ktrdé.
sekben' pl. az 17, clé kertilíi üg",ekről, té-

ntikról. Remek az ot|e|,' remélem, el is rntlul a következo számban! Az IT legkozelebb
a Poli-szülinapi tirrnep részleteivel, továbbá az iskolai díjatkal fog foglalkozrri, vala.
mint azza|, változott-e egy hónap a|att az iskola állapota, tisztasága, hogyarr vált be a
..f,rrka-fai''. Minden írott reakciót szívesen vfu.ok a P.tPolisraf könyl'tárban' Kosztnorrr'
(Talán) egy rittdéves írta, hogy vetiik /ö.
|ösleges iskolat kérdőívet kttöltetni, hi.szen
,,c''sak,, egt évct tÓlt,enek a Politechnikum.
áail. Sajnáldos lenne, ha minden ötödéves
az első perctől kezdve a,zt számo|ná,
tnennvi van még hátra a tarrévből' Remé.
lem, érzéke|hető az iskolában az az igye-
kezet, hogy olyan légkör uralkodjon"
rrrelyben senkinek Sem az átmenetiség le-
gyen a legrneghatározóbb élménye. E to-
rekvés megnyilvánul például abban, hogy
rninden osztály - lretedikestól titŐdévesig -
képviselteti magát az. iskola vezető intéznényében, az Iskolatanácsban, hogv rninden
évtbly,arnnak van iskolabírója, lrogy bárki fordullrat a Szociális Bizottsághoz, mindenki
résá veltet az iskolai programokon, versenyeken, rendezvényeken, népszav'r'ásokon,
valalrrerrnyiünknek jár uWl ,,it,' p.,,," az már rnás kérdés' ki nlennyrre tud és
akar élni az őt megilletőjogokkal és köte|ességekkel'
A,szánírásrechnika rnostohagyerek volt eddig a ffiF',#áí térnacsaládjában. Viszont az
olvasói üzenetek egvértelrnűen kifejezik hiányérzetiiket e térerr. Renrélem, mind az
Infonnatika Munkacsoport tagai, nlind az infonnatikát tanuló, uz íránt érdeklódő drá-
kok r,áltoztatg,a1, u ffiM6f e tematikus aránytalanságán, és a jövóben gazdagt.iák az
iskolai ú.1ságot e tárgykört érintő írásaikkal' hireikkel.

Forr(oeak tartod, hogy mindenkihez el jugo

a Po|igráf?

rem

€ l a*on qen
n:T j* úl13%

Lemondaná|é aíól az.s&olapolgáíi jogodÍó| '

hogy megkapd havonta a PoIigÍáfot?

rem

rem válaszolt igen

a.,/. 3% 9"/"



,1o W@Í
Jogos kritika illette a Ww inltlrnctcs vcrzui1ti!' porrtosabban annak lriárryát. L,zzel
kapcsolatban rnegnyugÍatásul azt rrrondhatonr' |rogy két politechnikurni szárnítástccll.
nikai szakernber ígéretét is bírorri, akik vállal.iák a lap rnegielentetését és frissítését a
vi|áglrálón. (Kezdenrényezesek eddig is voltak. vatt olvan diák' akinek idén ez az ér,,es
f.eladata a választott ÍbkLrltáción, dc a rnegvalósítiis valóban elnrarasztallrató.)
Akadt olyan olvasó' aki arra kívárlcsi, klk ,
rt1t(íztlek Ltz álnet,ak !i l öE()t!' Kérelrr ] Ha ai e!ózó kéÍdége igénne| vátago|E|.

Antoniót, Jonatlrant és a többi szerzői ne. ] "**",:,i:.':^[:.o."'' ,"'

vet l'rselő írót, fedje fe| rnagát, }ta rtetn tit- l lenÜl]úok túldÉga

kos a kiléte. : ":i"? \,;^ 14%

Azok, a}<ik a moziníi.stltt hiányoliák a
számokból' gondoljarlak trele' rrrennyi lre-
lyet foglalna el minden szárnban vala.
rnennyi fővarosi filurszinlráz egr, havi rne-
ntr1e! Továbbá nern ttrdható elore négy hét-
re a mozimiisor, |egalábbis neketl nincs
tonásom' ahonnan ezt rnegbízlrató pontos-
sággal begyűjthetném. (Viszont tor,ábbra is rninden csütÖrtökön beszerzem az akttrális
Pesti E'stet, és szívesen mindenki rendelkezésére bocsátorn - bal oldali tanári' a teleÍbn
rnellett).

260Á
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Mi|yen témákat '  Íovatokat o|va9| e|?

l  az aEnykÖpéseket

a stat iszt ikákal

az IB.határczatokaí

közé|eti ílrásokat

a kritikákat

a Pol ipot

: a spoÉhireket

' a "kedws €6em' lovatot

az lTJegyzókőny€ket

a háziEFeny.fe|adatokat

a Pol iESaert

a s2épirodalmi múwket

l--.l. l 
_].. _liox

54%

semmil

egyeoet

Ugyancsak tobberr vetették fel' hogy7c/cl njcn nag 'i,|iit,,,,, o mffif , és rnég {Óbberr
.színesLapra vágynak. Egyelőre ttirelnltiket kérem A színes nregjelenésnek a koz'eijo-
vőben nem látom realitását, sem teclrnikai, senr anyagi helyzetünk nem olyan. Irogr, cz
az álom egyhamar valóra váljon' A gyakoriság legirlkább attól fiigg' ntennyi kézirat,
leírt mondanivaló tÖlti meg a '.szerkesztőség postalác|áját' ' Több évi gvakoriat az.

2.Á

3%



lrogv kollektive nincs tobb nron<lanivalónk, a kétlretenkéIrti rneg1eleiréshez nincs ele-
gendii anyag, vag1' sováIryabbali, ternatiktrsan vérszcgényebbek lennónek a számok.
Anri a tipográÍiát illeti' azon leliet és kell is jar,itani . ahogy ezt tobben szóvá tették .,
nag-v-obb figyelrnet kell f.ordítarri az tllva.yhaÍrjságra' az ízlésességre. az tllusztrációk
élvezhetőbb minősésűr,é tételére'

a téma/cn a|apián | 
.|8s"6

e szeu ö new alapÍán I l Í6"Á

ahpog r á f aa | ap j án  l  :  l 1 3 " ó

Mi alapjáh ddntöd eÍ. mit o|vas eI a PoIig'áfuó|?

|.4||y €nnek tartod a Po|.grálo!, .

]  t eq cde |mea l ap ; án  
[ j  - '  .  . . ' l . . ' | 1 3% 

a j ín l Á s  a l 8p j án
h a n E u l a  (

e g y e o  i j 2 %  >  n r " g v 1 , , n\ -
Egvébként az illusarációkkal kapcsoiatban nreg|eiretősen szélsóséges vélenrények fo-
galnrazódtak meg. Néhányaknak az ncm tetszik, liogy cgv.eg1' számba egy forrásból
sziy.maző képanyag kenil' Mások ezt érdernként ernelték ki. Akadt' .aki azétlszomoru'
lrogy a képalkotók a |egritkább esetben politeclurikusok. oiyan rnegjegyzés is megfo.
gaLmazódott, hogy túl sok a kép, illetve ennek az ellenkezője. Aá is többerr leírtali'
hog1' iegyen gazdagabb, a szclveghez jcbban kapcsolódó az iliusztráció. Nem lrallgat.
lratom el azt a fájdalmas üzenetet s€m, mely szerint ,,az illusztrdcióktól ktvagyok e!ég-
gé. ,'Most akkor mi legyen?!

sokoIdalúnak

inbmatÍ*!ak

szóEkoztatónak

i9ényesnek

egyhanguÉk

unalmasnaK

érdekteIenrek

szeprcx

!áttozó

|gényte|enfiek

tök jó

é{dekes

egyeD

4.Á

4óA

3%

b u o n y o s  c i k k e k  f ö l d s l e ! c s c k
eE  y cd  i
e 8 y o | d a l ú
l bn{o s

8 y c ! 3 e
8 y é  r
j ó l é í h e l Ú

lefo8 !aI(í
nlag s zo ko(1
megvagyok  n c l kú l c
nam e rdek c l

2%

-+  r e v r o
! zín \ 'o nr la s

Végezottil: az egyik kérdőív-kitöltő azt irta,hosv ".{,ii:",iit a toiit
rios'' Vajern arra gondol, anrire én,i Akkor rniért irta - né\4el€ntil.l lla
mire? En nem szereteln a focit, de a Heti hetest gyirkran me gnézem

- (iálvÓlgyi Jti.
nem arra, akkor

2000. marcius 27

Jakab Juctit
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Már jó pár éve, hogy az isko|ában
Haász Feri vezetéséve| elindu|t a
rÖp|abda szakkör' Ö indította e|őszor a
|ány csapatot a budapesti kozépiskolás
bajnokságon. Akkoriban a csapat
nagyon eredményes Volt. Majd minden
Versenyt megnyertek, ahoI eIindu|Íak.
Az utóbbi években egy kicsit
a|ábbhagyott a le|kesedés, és az ered-
mények sem voltak
már o|yanok, mint
rég. Ezalatt persze
a röp|abda nagy
népszeruségre tett
szert. Megren-
dezésre kerü|t a -
most már hagyo-
mánynak számító
',mindig más nevű',
- röpi orület. Vo|tak
idoszakok, amikor
a|ig Íértünk el
edzésen, és sokan
kijártak a |ányok
meccseire. A tava-
|yi évben a röp-
labda szakkör
,,megszűnt'' az
uto|só hónapok-
ban. okait törté-
nészek mind máig
kutatják...
Tava|y év végén Feri elment az isk-
olábó|. Néhányan úgy gondolták, hogy
nem szerették vo|na, hogy végleg meg-
szűnjÖn a röplabda, így megkértek
engem, hogy tartsak edzést és próbál-
jak meg csapatot építeni. Év elején meg
is pá|yááuk magunknak kedden és

csütörtökön a többcé|ú, i l|etve a nagyter.
met. Keddenként kizárólag erosítettÜnk. mlg
csütórtökönként megpróbá|tuk behozni 10.
1S-évnyi technikai és mentális Iemai"adást.
Ugy gondo|tuk, hogy kevesen vagyunk és _
évek óta e|óször. nem indu|unk a Budapest
Bajnokságban. Aztán mégis csak úgy ala-
ku|t, hogy e|indu|unk. Késobb sajnos meg-
szűnt a floorba|| edzés (minden iróniáto|

mentesen mondom ezt,
Zso|ti, ne rohögj|)' tgy
lehetóségünk nyíit, hogy
kedden is a nagytermet
használjuk, ezzel tobb
időt tudtunk fordítani a
technikai képzésre,
A csapat nagyon nem
vo|t együtt az e|ső mér.
kőzéseken' Sok he|yez-
kedési hibát vétettek a
|ányok - ez persze be-
tudható annak az új tak-
tikának, amit idén ve-
zettÜnk be. Te|t . mu| az
ido. Egyre inkább kezd-
ték megérteni a |ányok'
hogy mit  is  kéne a pa-
|yán csiná|n| és arra is
rájöttek (talán) hogy a
röplabdát SEM száj1a|
játsszák. JeIenIeg cso-
portunkbó| harmadik-

ként jutottunk tovább a |egjobb hat kozé ltt
már igen kemény megmérettetés vár a csa-
patra, de igyekszünk, doIgozunk' doIgo-
zunk, dolgozunk...

Budapest. 2000-03-21

Gáspár András. coach
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DROTSZAMAR
l i :t r 'sak cgy kis claralt c>llrjos-st iros-1tor<>s-
ltt ltrtt lk<ls trr.rtyrnalék lcpt.tttyarr lt szrl l l i t
sz<invcgérc, llláris megette a ft:rlc'. I)cclig
i lc ln nla csir lí l lom elősz()r. Gt>ncl<ll<;tn,
1clilll' ltlr a Íjangon végzern el e piszkr.ls
rt lrrr lkát. Kís csavarhúzó, újság1;apír. lytr.
itas zt lkni és máris nem a szőrrycgre htrl l .
]trc|it bi iszkc lesz rírrn' hogy rni lyer.r
!igyelmes l'agyclk. El is ví:gzc-rrr a rlagyját,
l lc az aprólékcls mtrnkát rnégis cs:rk a
ti irclŐszc;bában lehet csak. CiPclem is bc:
;r l<cskenv folyosón cgycnesell a kílclll:r' s
rr irogy rncgyek vissza, hogy bc:c:sukjanr a
l.rcjílrati ajtót rnagam mÖgött, lt1lt ncrn cgy
f I'issen megbolygatott, bors naÍjys.rgú,
észrevehetetlerr ' 'olajos-sáros.pclr<is.
jtclmokos trutvrrralékba,' lépek l lele' anri
cpPen kenóclik nrost bele azelőszr.>b'l szőnycgbe cgy óletre. De, és jr.rt belőlt:
rrróg rr iáshová ís'.., cle ez ^ rovai nem az, atni lr szőnyeggel...
Itt a t'avasz, s ahogy a lvl:rrgit lríct, úgy Lev sem űssza meg ir tavaszi nag),m()sást,
1leclig hát cgviknek sem tesz j<it a sok víz. Valal'rrlgY mé'is Ineg kell sjabacltrlni a
tí:l i  sr i létől '  és jobbat még nern t ir lá lhk ki.
l ' r . l '" '  a téli- és tÚrabicikl im. Majcl egyszer megisnterkcclhetsz, vele alapos:rbban. clc
!]]()st más clolgom van. Le kéne mosni.
i l<1' t l icíkl i  hclsszírtávon nenl lelret m<lcskc>s. Bzt nenr a pcclant<lrnirniánr tr loIrt l l tt ja
ir-'lctn' hanenr a pénztárcám.' Ha tisztítírs közben ,,.l.gtniínl.,,,-, a kcltyr.lgcl
'.l;apírgvakat, lelazr.rlt t:savarclkat' korn<;ly összegeket ipórtrlhatok n.'..g.'ul.;t-,t-'-
irrr i l l l ' ) úgyis elromlik, es ahh<lz, h<lgy megjavítsanr, úgyis le kel l  t iszt i iani. L]s akk., i
tttóg'nenr bcszóltem e!-ry-egy lc:laztrlt kerékanva 

"agy 
egy kisz<irösi)clött |ékllt;i',''

rlcn kc)vetkezrrrényeiről.
-í.cl irírt 

ahhoz, hogy a biciki i  t iszt lL lcgyen. lrár<lm út vezet:
\ 'cgvi irrk. egy újat, lelhetóleg egy fr issen i jsszerakottat, htlgy tre legyclt l la{:y()Il I)().r.r ls az ál lásban, a régit 1lccl ig nc cklb,jtrk ki, l ianerri tegyi i i i  l l  ktrk:i. irrcl lé. hírt l l:r
r ' : r l ak i  e lv i sz i .
Kcrj i ik mcg a le.r l jobb baráttrnklrt, hclgy t: lkarítsa trt l ir le hclyctt irrrk, és l la tt-t l i l - Lrt1r
is ' . '  nc:rtt olajozn:i is lrc, és nyt:rnó n]eg a hílz. ir.ersc.-t iyt-..
i ' i rc i>ljrrk incg rnagr.rnkl
.. je e hart ir ltci i l< vari1ici<it Vál l lSZt()(l '  el( i l l l l  érclcrnc:.s c: ivigc:zt.t i  a gang()n (ltclr ' l ttt>Ii.
i ' .]resz()l l  st,h.) az előtnr.rrrkálat<lklrt, htlgy.a lefoly<i nc te, l jcsen ci i ,gt,) i . ,r l  .: l . , l
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|ilrdó.szobai akciót céiszerű oiyankor csinálni, amikor nincs otthon senki: Jol.lb a

i ;óke. . .
Keclvencedet a íiirdőkáclba állítr'a, a zvhanyzőrózsa folyamatos használata mellett'
sok brtrtális zsírolcló (nem sírrcllí:!), néhány lyukas zokni, esetleg kiclobásra vírríl
körömkefe, fogket.e segíségével egy-kettő ragyog a kicsi. Alapos öblítés rrtán.
nrég néhány száraz zokni fellraszná|ásáviú kezci kib<lntakozni a bicikli szine, Ez'
|aniasztikrrs ólmény: Amikor lát<rci, hogy az edclig íeketének hitt felni mégis csak
alrrmínium színű .'. Megéri, híclcl el.
tr,Íielőtt bátki hazaéme a csaláclból, vidci éíyorsan a megújult biciklit ^ g^ngr^
(trdvarra' teraszra stb.) és hasorrló lelkesedéssei trgor| neki a csernpének. Az senl
lebecsülenclő feladat. Mire végzel vele, pont meg fog száracfni bicikii, s már csak
nóhárry ola;folt a szőnyegen és a sz,étázott kezed fclg emlékeztetni, mi is történt itr
Természctesen a íent leírtak csak akkor sztikségesek, ha télen is rendszeresen
használod a biciklit. Az eLőbb leírt művelet komolyan árt az osszes csapágynak,
láncnak, alkatrésznek, csak akkor érciemes ilyen bnrtális megoldást váiasztani, ha
az egyszerű nyirkos szivac.sot |átva a saiát bicikiicl szemberöhög.
Másnap reggei persze a kerékpárorr egyetlen mclzgó alkatrész sem lesz, trgvanis
az összes zsÍrt és olajat kimostacl' A rehabilitációról a következő számban ol.
vashatsz.

Tibor

vÉoo nz ÉrÓVILÁGoT
témakörben országos rajzpályázatot lrirdet a Földnrrlrvelésűgyi és Vidékíejlesztesi, a
K.jzlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériunr, a Zóld Kereszt környezewédelnri szervezei
más intézményekkel közosen általános és középiskolások részére.
A pályázat idószerúségét az egyre ronrló környezeti körülmények, az élóvilág védelnrérrck
szúkségessége adja.
A pályamúvekct az Áldás utcai  Á l ta lános Iskola címére (1 025 Budap" ' t ,  Á lda '  u.  1. ,  dr.

Magyarné Kapás Már ia nevére) kel l  bekr: ldeni  ápr i l is  28' ig
Ko RNYEZETVÉDELMt RÁJzPÁ t-yÁzar megnevezés sel.

Az A/4+.s, A,/3"as nréretű rajzlapra vagy nrás anyagrá bárnrely technikával készúlt alkotást,k
szóihatnak a flóra és fauna, az egész természetes élóvilág cgyütres mcgóvásártil, a környczcti
szempontokat sokszor me1lőzó ipari, gazdasági tevékenységek, átgondoiatlan íejlesztések, ótrrit.
kezések, túlzott motorizáció, az erc{ók és a zöldíeliiletek csökkenésének, az életközosségek ptrsz.
tí tá sá nak á rtalmairó1, a vétkes eniberi gondatlansá g ká rokozá sá ril.
A páivamunka hátoldalán kcll fclttrntetni az alkotás cinrét, az alkotó nevét, cínrét. si{ilctési
adataít, iskolája nevét, címét, valamint a íelkészító pedagógus nevét.

Eredményhirdetés: május 27én
További  információ:  Kapás Már ia,  1Iz4z5B

i
I



^ M>11l,;f t^Lz;,or7qn1 lui lrc,vls; ( lr)w|ő 'Lnz,k lw<r.l(o,| i , i

Brr l;k f e,r; ,  (se'^ )t l ,  ,  (1,(t e1 2ruz7>' ,

aae.a{ o,l2"o"

1. írj egy kétsoros, fe|ezó tizenkettes ütemű, páros rímú verset a véget éró té|ró| esz.
perente nyelvenl

Ezek lettek:
Leltem egy ffitel, ej de Mrentel. Eme e|*je kEd meg heteket. meiyek ElmeÍengek. e|te|tek e kedv6 hetek,

Demedt leve teste ste Íelengedett' Elleledve te|et' me|€et serenek Me|yekke| kedvenc teleret €lteretem.

2' Kinek a verséból származik az ,,Égesd el a könyveket, Kalibánt'' sor? Kinek melyik
művére uta|? Szabó Lőrinc: Ka|ibán' Shakespeare: A vihar
3. Poe és Baudelaire is Írtak va|ami|yen madánó|l Melyek ezek a madarak? Minek a
jelképe a Baudelaire versében megjelenó madár?
A ho|ló; Az a|batrosz - ez utóbbi a ko|tői szabadság szimbóluma
4' Em|íts meg 4 olyan szó|ást, szó|áshason|atot, szál|óigét, közmondást, me|yben
szerepe| valamilyen madár (p|.: madarat tolláró|' embert barátjáró|)
Ritka, mint a fehér ho||ó; A ho||ó vá1a ki a szemét; Várja, hogy a sü|t galamb a szájába
repu|jon; Láttam én már karón varjút; Vak tyúk is ta|á| szemet, stb.
5. Hogyan függnek össze a következó szó|ások? Nem babra megy ajáték. egy fabat.
kát sem ér batka = babka (csekély értékű pénz)
6. Mi a kapcsolata Bod Pétemek és Bessenyei Györgynek a Magyar Tudományos
Akadémiához? Mindketten egy tudós társaság felál|ítását surgették a 18. században.
7. Ki és mikor teremtette meg Magyarországon a históriás éneket?
Tinódi Lantos Sebestyén' '16' sz.
8. Ki volt az a festóművész, akinek múzeuma Szentendrén látogatható, s aki anatómiai
tanu|mányairól is ismert? Barcsay Ábrahám
9' Sorolj fö| öt irodalmi |apot a reformkorszakbó| szerkesztójtik nevévell
Vorosnrarty Mihá|y: Koszorú, Atheneum, Figye|mező; Szemere Pá|: Szép|iteratúrai ajándék;
Petófi Sándor: Pesti Divat|ap; Ko|csey ferenc: É|et és Literatúra
,|0. Milyen e|gondolás alapján kapcsotható egymáshoz az itt következó három-három
híres szemé|yiség? Barabás Mik|ós készÍtette e| Vorösmarty Mihá|y portréját, aki Liszt
Ferenchez címme| írt kö|teményt. Ugyancsak Barabás Mik|ós festette a Lánchíd a|apkó|eté.
te|e címti képet 1842-ben. A hÍd megépítését Széchenyi |stván szcrga|mazta, és C|ark Ádám
Vezetie az építkezést,
11. Kinek a kötetei az a|ábbiak? Rakd a címeket sorrendbe megje|enésük szerint!
Babits Mihá|y kötetei:
Leve|ek lrisz ktszorújábó|, Herceg! Hátha megjon a tél is!, Sziget és tenger
12, Ki az a két drámaszerzó, akiket megihletett Ga|i|ei a|akjal
Brecht: Ga|i|ei é|ete' Németh Lász|ó: Ga|i|ei
13. Nevezz meg öt olyan Móricz.művet, ame|yeket színpadi vagy filmfe|dolgozásban is
megismerhettünkl
Légy jó mindha|álig, Rokonok, Rózsa Sándor, Úri muri, Nem é|hetek muzsikaszó né|kÜ|
13+1 Ki az a zeneszerzó, aki Ady verseit megzenésÍtette? Reinitz Bé|a
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H>| i r ' ) i ,  >  ko |Lé1:o |  \79 ,a (1 pont)

1, Me|yík a kakukktojás? Miért? {2 pont)
Nyitra, Érsekújvár, Losonc, Fogaras, Kassa
2' MiTta és miért van Magyarországon jobb o|dali köz|ekedés? (2 pont)
3' Hogy hivták a budapesti Nagykörút egyes részeit a két világháború között?

Mi a közös a névadókban? (5 pont)
4' Sorolj fö l |egalább öt olyan utónevet, ame|y eredetileg valamilyen virágnév!

(s)
5. Sorolj fö| olyan szólásokat, szál|óigéket, ame|yekben szerepe| az ördög! (3)
6. Kinek me|yik versébő| va|ó a következő rész|et? (2 pont)
Visz a vonat, megyek utánad,
Ta|án ma rnég meg is ta|ál|ak,
Ta|án kihű| e lángo|ó arc,
Ta|án csendesen meg is szó|aisz:

Csobog a langyos víz, fürÖdj meg!
Ime a kendo' törü|kcizz meg!
SÜl a hús, enyítse étvágyad!
Aho| én íekszem, azazágyad,

7 ' Kik azok a bib|iai szemé|yek, akikre a következő |eírások i||enek?(15 pont)
a) Rab|ó' |ázada, bűnöző. Egy tavaszi ünnep alkaimáva| nyerte vo|na e| büntetését, ha

a nép nem vá|asá közfe|kiá|tássa| mást a halá|ra. Me|yik ez a tavaszi Ünnep?
(Szász Kata egyik kedvenc nove||ájának a címében is ez a név szerepe|. Ki írta a
nove||át? (3 pont)

b) Sok péná fizettek neki, hogy megkurtÍtsa férje haját. így azonban annak annyi ereje
sem maradt, hogy védekezzék. Ki írt operát errő| a témáró|, és mi a mű címe? (3)

c) Kisportolt. erős harcos, akit mégis egy ná|áná|jóva| kisebb termetű fiata|ember
terített |e egy parittya segílségével? Kí készítette e| a győáes híres szobrát? Ho|
|átható ez az a|kotás? (3 pont)

d) |zga|mas, erotikus táncot |ejtő kirá|y|ány, aki mindezért cserébe egy Íogo|y fejét
követe|te ezüsttá|cán' Melyik zeneszezó komponá|t operát e témáró|? (A fogoly
nevét is írd |e!) (3 pont)

e) Nem vetette meg a bort, mégis vizre küidték' hogy egy meg|ehetősen nagy be-
fogadóképességű járművön párosával fogadjon be é|ő|ényeket azok túlélése
cé|jából az ozönvíz után. Ki festette a békega|ambot ábrázoló képet? Mi koze a
festmény témájának a keresett személyhez? (3 poni)

8. Az a|ábbi írópárok egy.egy művének címében ugyanaz a szT is szerepel.
|rd |e az összevont cÍmet!
(P|.: Móricz Zsigmond - Gárdo|yi Géza' Sáraranykoporsó) (10 pont)

Kosztolányi Dezso - Lev To|sáoj
Stendhal - Dosztojevszkij
S hakespeare - Strindberg
Balzac - Cooper
orkény |stván - Mo|nár Ferenc

j*t**
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Ke,dvenc versem
, d-a#á

Amikor.Itrdrt rnegkér.dezic' hogy bclnutatllán-e a kcc'lverlt: Vcrsell. i ,.\t!nÍ"u*"*f rrlJalarn.
megmutattam Neki Rerrrényik Sandor: Kegvelem círnii r,ersét. Par nap nrirlva. arnikor
taláikoztunk. azt mondta, hogy nehéz lesz erről a versrol ínri. S ez a nrondata elgondtll-
koáatott.
Mért iS nehéz,.!
Mindrryájunkban van eg'vfajta várakozás, amely szeíint lra valaki vallásos, akkor az szetit.
vagv legalábbis hiba nélkÜl való kell' hogy legyen- Kijlönben rrem is valódi a lríte. Sokáig
én is íg', hittem, s talfut a papoKlal szemben még ma is íg-v lriszem Pedig emberek va-
g1urk rnindnyájan, vailási alapoktó| f[ggetlenti|. Egy_ vallásos ember ug'v-anÍrgy bctlik,
hibazik, vétkezik' mint más, s ettői nrég nem lesz hamis az ő ideológiai alapja. A rosszal
szembeni kilzdelemben azonban fegF,g1g r,an és kötelessége'
Az ember kétféleképpen iehet vallásos. Vagy r73|i{5gs családtlan rrő fel és onnarl hozza az'
alapjait, vagy pedig sa1át maga talála rneg a hitét. Mindkettőnek negvan a maga t'aÍázsa.
szépsége. Legyen bármelyik a mi unrnk, a hitbeli növekedés rogös údain a felismerésekig
saját magunknak kell eljutrli. En is eá próbáionl tenni nap mint nap. Katolikus családban
neve|kedtem, s ma is e?'I ,dz\Ltat jáÍom, Utam sorarr bármikor is keriilteni €gy-egy lépéssel

előre, mirrdig nagyon boldog r'oltarn (kr ne
lerure az), s La|án ezén is emlékezetes sá.
momra Reményil: Sandontak ez a verse'
A fe.ilödés útjrln szanrtalanszor lázadtarrr a
nelrézségek, saját korlátaim elien. Miért
nem vagyok képes erre vagy arra? N{iért
nem tudom ezJvagy aá megcsi-nálni, elé.
rni, rnegÍanulni... Es amikor eljutottanr a
célig, s el tudtarrr valamit végez-ru, megé-
ftetlem valamit, ekkor és mindig csak ekkor

;öttem rá, ltogy eddig még nem volt itt az
ideje erurek a fi:issen szeÍzett. képességrrek'
Nenr voltam még eléggé érett rá, lrogry'erz
actctt képességet hasz-rráljam. A
iazadozások és a tettek közotti csendben
eg).Szer csak minden követelőzés nélkiil
ké;los lettem eg;, újabb dologra és tolább
léphettenr az életernben. Megkaptam ezt az
ajánrlékot és tovább léphertem úg.v, alrog1,
ebben a versben ítva van.

Sarieskó János



Remén yk Scjndor Kegye/em

Először sírsz.
Azr-rtiírr á&ozódsz.
Aáán funádkozol.
Aáán rnegfeszíted
Körömszakadtig maradék-erőd'
Akarsz, egetostromló akarattal -

S a lehetetlenség konok falan
Zúzod véresre koponyád.
Azutan elalélsz.
S ha űjra eszrnélsz, mrndent újra kezdesz.
Utoljara is tompa kábulattal,
Szótalarrul, gondolattalanul
Mondod magadnak: mindegy. mindhiába;
A bűn' a betegség, a nyomoruság,
A mindennapi szömyú szti'rkeség
T<'mlöcéből nincsen' nincsen nenekvés!

S akkor . magától - megnyi|k az ég,
Mely nem tarult ki átokra, imára'
Erő, akarat, kétségbeesés,
BrÍnbánat - hasáalanul oshomolták.
Akkor megrrllik magától az ég.
S ery pici csillag sétál szembe véled,
S olyan kÖze| jön, szépen mosolyogva,
Hogy aá hiszed: a tenyeredbe lrull.

Akkor - nagától - szrirrik a vihar,
Akkor - magától - minden elcsitril,
Akkor - magától - éled a remény.
Alomfríidnak minden aranyágan
Csak úgy nragától . friss gytunÖlcs terem.

Ez a magától: ez a Kegyelem.
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az*Év JAM Diákia 19ggl20}O,,
clmre

,,Vállalat a köziissó gért,,

Pá|yázat tartalma:

KeÍessetek, oiyan vallalatot, amelyik tbntosnak tartja azt, hogy bánnilyen formában
hozzájriruljon környezete fejlődéséhez (kerület, varosrész' települé! falu, víos) segítse a
vállalat kömyezetében eló embereket.
A.p|le| feladata hogy .esettanutmanyt, riportot stb. írjon 5.10 oldal gépelt oldal
terjedelemben' é.z esettanu]mány legyen tényfeltáro, érdekes és infonnatÍv] A legiobb
tanulmányoknak, témától fiiggően, megjelenési lehetőséget is b'iztosítunk a Lépcsők című
űságban és/vagy a JAM fiizetekben, tarrkönyvekben ' A pá]]tzat beadásával a páIyazó
egyetért 'azzal, hogy írása megielenhessen JAM kiadwínyokban, a szerzö nevének
feInintetésével.

Ap.aJyázatokat magyarul és angolul lehet beadni' (A külÍbldi junioros üZleti táborban, csak a
legiobb' angolul is beadott pályázók vehetnek résá.) A masóait fordu!óba jutoft 8 pátlyázo
szóbeli meghallgat-ríson vesz részt, ahol részben a pityéuztot kell rnegvétieníe, részben pedig
ál9]án9s.cazdasági tudrisáról kell szímot adnia tizlitemberekból álló isriri előtt. A díjátidás á
a Hotel Marriottban lesz a tanél' végi tirrnepségen. (Megjegyzés: A pályazaton minden
általános- és középiskolás diák induhát, de az ,,-Év larvr biatja'' cimei és a kül|rldi JA
taborozast csak junioros diak nyerheti. További értékes díjak és a hazai nyári JAM tiiboron
való részvétel a legjobbak sámára nyitott.)
Amerulyiben bármilyen kérdésetek menilne fe| a páIyazattal kapcsoiatban a következó
telefonszimon keressétek meg irodánkat: 62 42a48a'
Beadashatilridő: 2000. rnájus 31. (postabélyegzó dátuma). A faron vagy e.mailen

küldött páIyáeatnak május 26.rín kell irodánkba megérkeznie.
Beadási cínr: Junior Achievement }v{agYarorság Alapítvarry

Levé|:6722 Szeged, oroszlán u. 2.)
Fax: (62) 420-380
E-maii : juniorach@mail.riszanet.hu

Junior Acfuevemenf
M A G Y Á R o R s z Á c
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.hrnior Achievement"
M A G Y A R o R s z Á G ,,RAJZ)LD LE szÁVAtDAT!,, ,,RA]zo!D rE ,ZAVA1DAT!,,

F.ÁűzpawÁznr
,, RAlzoLD L E szAVA IDAT!,,

orökítsd meg gondo|otoidot, e|képze|éseidet
az úz|eti é|etrő, Q7 íjz|et vi|rígóró|!

Ké,pze|etednek csok o lop szé|e szobhot hatdrtll|

Bekti|dési hotórídő: 2000. áprilís 30.

Pólydzotodot rojz|opon ktjldd eI címünkrel
Junior Achievement@ Mogyor orszőg

6720 Szeged, orosz|őn u.2'

Prí|yrízoto kot hríro m kotegór iób an ért éke| jük,
(Kotegóriók: 1-4., 5-8,, 9-12. évfoiyom)

Á |egjobbokra értékes nyereményekvórnck, ame|yeket o
Junior Achíevement Mogyororszó g tanévzóró tinnepségén
o Budapest Morriott Hote|ben vehetnekót o dí;azották.

A beküldött pá|yoművek közÜl szokmoi zsűri v<ílosztjo ki o legjobb
rojzokot, ome|yeket az úz|eli szféra részére szervezett p,ogiám és o
Gyerneknap keretében 2000. május 26-28 között oz o|of Pá|me Hóz

Mi lIenníum 5zo|onjóban, Budopesten rí| lítunk ki.
(Á b€kÜ|döit Él},onhkdkót, o kló||Í'd5t lövcÍóen kü|ön |éré'r. vi5Jzotü|d]ük )

,,RÁJzoLD lE suuAIDAT!,, ,,RA1zoLo LE ú^VA1DAT!,, ,,RAJzoLo !.E szAVAtDAT!,,



F onó ut" an Mayu anyter evn
Nem oly rég és nern o|y soká ha|lhattuk' ha||hatjuk a mi Csabánkat dobo|ni ha.
toi3magáva|. Március 10.én a Magyar Rádió vette rá, hogy zenéljen a
Márványteremben az Eichinger Bandde|, két hétte| késóbb sugározták is a kon.
certfelvételt a Bartók Rádión, és ho|napután, április 6.án ó nyitja meg a TMT
e|só napi színházprogramját a hattagú formációva|.
A következó két irás |ehetóséget kínál mindenkinek, hogy fe|készülten jöjjön a
koncertre, az A/25-be.

A szerk.

Úja|bumát, az Üzenet a kertbő| címűt mutatja be ma este az Eichinger Band a
Magyar Rádió Márványtermében. A budapesti Íiatalokbó| á||ó hattagú dzsesszzenekar
e|só CD-jét adta ki' bár a zenészek egyá|ta|án nem kezdók. Az eredetileg nyíregyházi
zenekarvezeti, Eichinger Tibor évek óta játszik fővárosi k|ubokban tobbek között a
Takáts Tamás Dirty B|ues Band, a Drums, a Bop-Art orchestra tagjaként, filmzenéket
is készít, és mindektzben dzsesszgÍtározást tanít.

A ÍÚvósszekciót az Eddábó|, az R-Go-bó| ismert, Dés Lász|ó, Szabados György,
Cserháti Zsuzsa kísérójeként is fe||épő Schreck Ferenc harsonás és a Párizsban ta-
nu|ó Bacsó Kristóf szaxofonos adja' A Wei Wu Weiben játszott a két ütős, Gava|lér
Csaba és Czibere József, a bőgős Nagy Péter pedig szÍnházi zenészként ismert.
A szextett tegnap játszotta e|oszÖr új a|bumának anyagát a Fonóban, a nagykÖzönség
pediE ma a rádióban is ha||hatja az esti koncertet. A da|ok mindegyikét Eichínger Tibor

írta és hangszere|te. Három számban az afro-kubai és bra-
zi|, vagyis az éppen divatos |atin ritmusok, az
ütohangszerek viszik a prímet. Szerepet kap a magyar és a
balkáni népzene is, hiszen ritka, ötnegyedes és kilencnegy-
edes, ,,sánta,' |Üktetésű számot is játszanak. Bal|ada és a
John Co|trane em|éke e|ótt tisáelgő szaxofonszó|ó,
szvinges |endÜ|et és rockos hangzás egyaránt szinesíti a
csapat muzsikáját.

Az Eichinger Band országos tuméra is indu|, ami,
va||juk be, bátor vá||a|kozás a Íiata| dzsesszistáktól. Ha
tizezerszámra nem adnak is e| majd |emeá, a k|ubokban
va|ószínű|eg szeretni fogják őket.

MehIhoffer Tamás
Népszabadság, 2000. március 10'
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Zenewzenet, a kevtbOt,
.\z Eiclrirrgcr Bandet Eiclringer 1ibor alapította l996.b.rrr. Á
Irrrttagú f-ormáció a zenekarvezeú' sqját harrgszereiésű rock'
íirnk.v és latin ritrnrrsokon alapuló energikrrs dzsesszkontpozí.
r:róit, i]let.ve lÍrikusalrb, rneditatívabb han€l'ót€lű szerz!'mé.
nl eit a(ia elő. Tavaly év régén jelent meg az egytittes Uzenet
a kertbo.I címí lemeze, ame\rrek anyagáva] a napokban lépnek
fel Budapesten (a Maglar R]ídió ll{,árváÍytermében ma' mrtr.
cirrs lO.én l9 órakor) és Balatontroglríron (rnrírcius 11{n).

: ru,, ___
!'-íchinger Titror 1962.ben szü- -nuitiója?

].tett Nyíres/ház:ín, s a Liszt - Á zenekar története
F.r,rencZeneművészetiFőisko. 1996-ban kezdődotÍ' amikor
ia Tanszékén diplomázott Nagy Pétend, Gfrgő} és Galnner
i994ben. Eiektronros ésa]<uszti- Csafuhnl (dob) alakír'oEunk egy
kus gitlíron is játszi]q ktiLiönböző triót amelyben én m{ alnnati
dzsessz.esrockeg/üü€sekta8'ia. kus gitráron jálszotrarÍL Kcsőbb
ként rendszer€sen lep fet főv"aro csaíakozoü hozzánk k,:só
si es vidéki klrrbol.tarr" feszti\,:í. Ikistóf (szaxoÍon) es fel is lép-
lokon Galáts Tarriás Dirry Blues tiink lcartett.formában a Picasso
llarrd Golden Era Jaz Band. Pointbarr Azrrtán Garailér Csaba
Fran}ls Bop, white cnololats, kezdeményezésére meghílt'rk a
l)runrs, Pepsi Enls' BopAit zcnekarba Czi,bete Józ,scÍct. a]o
r}rcllesE4 Monofi-PalyaQqinbq dyan harr8saereken kezdte el i<í-
Pozsár Eszter Zenekar, Tlmeless sémi a zenéí mint a konga és
Ufe, Plzstic otura). Hét éve rrrás hbai ütőlrangvereP" ame
dzseswgitárcktatással is foglat. lyek latÍnÓssá Üetrék a hangásr

a{iák va]amelyik csalonúru A
szerkesztők szerint €zek a nlűso.
rok képezik a nem Buda{:esten
elő disessar4iongók első vámú
zenei inforruíciófornásat. tehá
konroly népszerűsÍtő erqie. lehet
e5r ilyen felvételnek Fele resz.
ben a lemezen szereplő szímokal
fo$uk játszani' r{tzben W szli.
moka| Nyáron weretslénk ismét
fellépni a DirákszigeÍeÍL es ha le'
he| kiiutni lz]amelyik kiilÍijldi
fegtivára

- tn tlemcsak zenisz, ha-
rnm zeneszerző is. Milpein ze.
tlci ekmeket épí, be sqiat
kompozícióiba? 

.

- rbnl$' riEnurckaÍ" az acid
zene alantgáldos lonulalá| sze'
retem a kubá r* a brazi] zene la-
tinos ritmik{át' a Ílamencónak
bizon3'cts zenei motÍvtrmai| a
free jazzrrek a Cecil Taalor jáL-

voüa. elernei! John Colimtu,
uto|só korvakának zenei hangu.
laat Tbl-qidonképpen ezr:kből
otvüdiik a zenénk Á zenei mr>
tít'umokon kÍviil azonban a feste
szct' a filmművtsze! e; _ úry ér"
zem - a vizuális élmények is há.
nak a da.llamvilígomra Az l'iir.
net a kertiről lernezborílójan w,e'-
repiő négl íestrnényt én festet.
tem. kifejezetten a zenéhez A
kert amely nem es/ konyiüj<erL
hanem édenkert, de nem a bibliar
értelemben veü, tunem az'
ame\y köriilvesz ninkel Tllgabb
órtelemben a |oldgol1ó' az Ámá-
zorrasvölglének őserdőito.l a
pesti flasrrerig, Szűke-bb éÉelem-
ben a r,rírm, az uráI1 a lr,ázal'
aholéltink Áz cgósz t'tlddonkéÍ}
pen ni$/on szep. es rugon jo.
hogl mi emberek itt lehetünk el>
ben a keftben.

kuzik az r{ipesti zeneiskolábarr.
- Tizenhárom éves korom.

Ilan ka;itam egy giLírt - mesel a
liezdetelcől 

-Eichinger 
fibor.

A sziiLleimnek nagron sok le-
l:teze r'olt' otthon, de nem első-
sorban dzsesszlemezek, hanem
IJt:atles, Rolling SÜones, ame'
l1'ekben elég sok a gitírjátek
i']ien!e persze a roclgene és a
l,lues érdekelt azutiín tizenkét
':l-es koromban-egl banítonr el-
.'iLt Debrecenbe, ahol akkori-
i'an nyaranta megrendezték a
Dr'breceni Ja2z Napokat, eS/
nemzetkózi frsztivált ahol na-
l'onta a}rár kibb r'iilíg5zínvonalű
rizsesszzenekar is íellépetl üt
littam-hallottam elősxir egi gi-
útrrnót I,<ÍszIó Attih,, Gad'ó
Gribor és Schrútbergn Ferenr
ztnekanít, amely egl akkoriba.rr
nrírkö.dő naglon népszerű trió
volt. Ennek a koncerfrrek a ha-
úsára forduit érdeklídést:m a
rlzsesszzene felé.

F'núÁn khlruk Ferera (ilarsona)
csatlzkg'oü még a zenekarhoz,
aki év{olrnmtársan volt a zene.
művészeti főiskolíi' es kivá]ó
sólista.

- Jeknleg egyetkn rcnd-
szenesen műkiidij dziessz.
klllblóL a 'Jazz Ga]danrőt
ha]IanL Dz jellctuzné a tel-
j es mag y ar dzsess zék kt?

- A kilencvencs évek elqjóIt
móg vivonylag pezsgő dzsessz-
élet volt Bu<japesten Sok zene'
kar volt' és sok hel1', ahol feüép
heü€k lúo6t' 2000 márciusában
viyont rralóban <xak az emlíbeÉ
klub működik rencsz.eresen Egl
kéÍniilios rrárosbarr ez elég nagl
szégeq ás naglon szomoú

- Haguan ala.kuL a zene-
kar kiize|jöuője, mügen ter-
tteik varuw*, hasszdtb tdora?

- A radióban való mai verep
les nási dolog a zenekar életé
ben, hiszen ilz egész koncertet
rögzílik' nqid ezt a konceíet lc-
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Kevés olyarr szitlhiu:i előadás volt, amelyre annyira kész-ü|tern, mint a rnárciusi 9.

ire. Ug.vanis ekkor láthattuk a Másik Színhriz legujabb előadását: Csehov HÍvlfunéző

círnű darabját. Nemhiába vártam rá, hiszen nem akármilyen élményben lehetett részük
azoknak, akik megnézték ezt az előadást' Akik esetleg nerrr látták, azolatak (de persze

nem csak nekrk) megpróbá]orn mirrdaa leími, anrit átéltem azon a délutanon.
Mikor beleptem a színházterembe és vártam, hog1' ttrténjen valarni, rögtön meg.

pillantottam a színpadon két festmény,t, Mindkettő egy.egy színész (nevezetesen Bánfalvi
Zsóíi és Harrn Péter) arcképét ábrino|ta. Miután eleget gyÖnyÖrködtem a két képben, és
egy pillantást vetetten a nézclténe' észrevettem, hogy harom szék iiresen maradt
(mrközben sokaknak csak állóhely jutott). Hamarosan kiderült' hogy ez nem véletlen,
ug-vanis ez a hárotn hely három szinész számára volt ferrrrtartva' akik az eIóadis közepén
foglaltak el ezeket az üléseket, N,lég mindig nem állt össze teljesen a kép, de lassarú<érrt
mindenre feny deriilt. Ettől kezdve (hogy a három színész leiilt a nézők kÖzé) két ',szin-
pad'' volt. Egyiken magyarul folyt a cselekmény, a másikon pedig oroszul. Persze a két

,,szinpad'' nem szimmetrikus, mivel a nézőL1ől nem lehet elvárni, hogy egyszerre két fele
nézzenek. Hogy minden ülágos tegy-en' a végére valamennyi szereplő felmegy a színpad-
ra, és az ríltaluk addig beszélt nyelven rnond-jri'k a
szövegüket. És hogy ne legyen rninden olyan egyér-
telmti, időnként az orosz szereplők a magyaroklroz
beszéltek és fordíwa. Szóval volt min szórakozni!

' Hogy ne csak pozitíwmokat írjak, mep;rnon-
dom őszintén, egy idő után nem tudtam, miért ul a
nézőtéren az a harom szereplő' Az elejétől fogva
arra vártam' hogy nrenjenek már föl a színpadra.

Mindezze| egytitt mindenkinek a figyelmébe
ajrinlom eú' az e|őadást. Én is megnézem ntég
egyszer' hátlra kritikusabb szemmel fogom szemié-
lni

Surányi Anna

Aprilis ó-án' az Osztályszínjátszó Fesztivál utolsó pro-
dukciójaként újra bemutatja a Másik Színház ezt a cse-
hov-darabot. Aki legutóbb elnrulasztotta. most póto|-

l[l77'r'r..,1

hatja! A szerk.
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Hát inkább nem, köszÖnöm! Ne-

<em éppen e|ég volt annyi,amennyit
(evin Spacey mutatott be belcile a
kczelmú|tban megje|ent fi|mjében, az
Anrerikai szépségben. A fiIm egy kissé
groteszk, bár számomra hihető ttrté.
netet mesé| e|:

Lester Burnham (Kevin Spacey)
egy |átszó|ag nyugodt, kisvárosi
utcában é|i napjait. Az egyik veie szom-
szédos házban egy me|eg pár |akik
1akik va|ójában te|jesen normá|isak' így
komoly szerepet nem is kaphatnak a
fiIntben), a másikban egy frissen
odako|tözött, nyugdíjas katonatiszt
(akiró| majd szintén kiderü| egy s más
do|og) a csa|ádjáva|. Burnham családja
sem semmi: a felesége (Annette
Bening) egy IeIkibeteg ingataInügyntk.
Lányukhoz (Thcra Birch) napokig nem is
szó|nak' és ó eá nem veszi tú| jó néven.
Ami viszont még fontosabb' hogy van
egy gyönyÖrű osáá|ytársnője, aki iránt
3urnham több' mit baráti éze|meket
tap|ál Es végü| nézzük magát Lester
3urnhamt. TÖbb éves munka után ki
akaják rúgni a munkahelyéro|, vegü| ő
..lgatja ki saját magát. Feleségéve| sern
:Jl Jo a kapcso|ata, pedig még mindig
szereti - ót is - , pé|daképe pedig a
szomszéd (nem a me|eg pár) 19 éves
tia Es e|érkeáÜnk a fi|m cselekményét
le-ctnkább íö|bozo|ó szemé|yhez. A fiút
ap1a drákói szigorrai neve|i, anyja pedig
^lar rég be|eorüit az otthoni viszon-
yokba. A fiÚ drogkereskedésbó| tartia.enn házi fiImstúdióját, és ő látja eI

tr i  . l\ ' i l i .hlT, l l . l , i '  n\ Íl G ,Í' 'Íj_G- . :
A;vicK|f{A| ).t'Í,)ÉU

liclD iYl€t' Koiel€gBP1c|-

Burnhamet a napi fűadagjával is. Ezenkívüi
igen közeIi kapcsclatot teremt Burnham
|ányáva|. A történet végü| a fojtott és nem
fojtotl homoszexuaIitássaI kapcsoIatos
íé|reértósekből adódóan tragédiába torko|-
lik. Ezze| ugyan nem árultam e| semmit,
hiszen ezt már a íi|m e|ején beje|entik.

A fi|m a|kotóit három Golden G|obe-
ba| dobták meg az európai fi lmkritikusok
(|egjobb íi|m, rendezo és íorgatóktnyv). Az
öreg Oscar sem szűkmarkú irántuk a
je|ölésekben: nyolc darab, köztÜk a |egjobb
film- és egyéb magas rangú díjak' Hogy
va|ójában megérdemIi-e ezt a fo|hajtást'
nem tudom. Az biztos, hogy az arneri-
kaiaknak ez a stí|us az újdonság erejéve|
hathatott, de euripai szemme| ez a íilm
azért_ valljuk be _ nem akkora durranás.
Amel|ett pei"sze szép és értékes alkotás, és
Vegre nem a sűrű rózsaszÍn amerikai
Íánkontette| |eöntött M Uve ket jut'a|rnazzák
fi lmes díjak sokaságával (pl.: Ryan
közIegény stb.)

SzivaI ez az amerikai szépség'
Halott madarak, perverzitás, e|vtelen és
céltalan é|et és egy műanyag zacskó, mely
tizenöt teljes percig tánco| a szé||el az isk-
r:|a kies udvarán, és persze egy csomó íil-
rnes dij és je|Ö|és,

Es mive| ez egy aiánló cikk, ha ez
nem is  derü| k i  be lő le ,  igy én aá aján lom'
hogy ne hagyjátok ki (csak ne péntek este
nézzétek meg, hacsak nem akartok egV
totá| depressziós hétvégét).

Sárkozi Zso|t - Ba|héSoKíK)
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cÍki Gergely . Micsoda? János!: MinekéIó,k
Beva||om, Csiky Gergely neve vonzott. Szégyen, de még nem oivastam, viszont fÓ|eg
a legendás ..raposvaii-csiki-gerge|y-színház,' kapcsán a neve régi ismerősnek tűnik'
Az imeni említett |egenda része SzéKe|y Gábor is, aki már nem igazgatója a mosta-
nában'nemakarösszejönni.újszínháznak: A mú|tkor az othe|lo, most meg ezek az
Ingyené|ok... Mintha a korábbi kritikáim jobbak lettek vo|na' Pedig, ha írtam vo|na,
uártna |stvánró| is jót írtam vo|na - Kapolcs kapcsán. Erro|jut eszembe: Tud valaki
va|amit Széke|y Gáborról?
Kíváncsi |ennék, mit szól ehhez az e|óadáshoz' Addig is e|ntondom, én mit szó|ok az
e|só két felvonáshoz. (Ha valaki |átta a harmadikat' csatlakozzon.)
Én uto|jára szÍnészpusáiti amatőr e|őadásokon |áttam, hogy egy rendezo ennyire |e
merje szarni a színészeket' hogy ennyire ne á||jon ve|ük szóba, hogy ennyire magukra
hagyja, hogy ennyire ne segítsen. Szikora János úgy'.va|ósította meg onmagát.', hogy
senki másra nem gondolt, sem a nézóre . sajná|ta kihúzni azokat a mondatokat, amire
dramaturgiailag semmi szükség, neki viszont jóljött egy megálmodott szinpadkép me-
grajzolásához -, sem a vi|ágosítókra - egy ilyen ''dobozt.. |ehetetlen szépen
bevi|ágítani: nem is sikeru|t| ., Sem a színészekre - de erro| már írtam' Ía|án az
egyet|en, akive| szóba á||t' az a dísz|ettervezo* - és a látvány sokáig tartotta is bennem
a |e|ket, és hát persze Szikora tudja a szakmát, amit megcsiná|t, ha cinzó is, szép.
Csak hát ott az a fránya .'mivégre'', csak aá tudnám fe|edni.
Azért mindenképpen szomorú az a színészi
játék, amit |áttam, akkor is, ha igazam van,
és magukra maradtak. lrányítás né|kÜ| is
tÖbbet kéne tudni Bánsági lldikónak p|. egy
,'részeg anya Iekiisrnerete'. témakÖrben.
Kár |enne ennyiben hagyni. Ha va|akinek
van otthon Csiky Gergely drámakÖtete, adja
ko|csön, Iegyen szíves' Az Uj színházban
meg nézze meg inkább a régebbi, bevá|t
darabokat.

Csiky GergeIy; Ingyené|ok
- azUj szinház eloadása

Fószerep|ők: Bánsági ||dikó, Botos Éva'
László Zso|t, Szilágyi Tibor,
Bubik István

DÍsz|et. Szikora János*'
Jelmez: Tresz Zsuzsa,
Dramatuig: Lőkös ||dikó' Vorös Róbert
Rendező: Szikora János

{í,{-



&wwmqX$$p$#wle
Arirn\r szeretné megvelnr a magyar iro-
dalorn jovőjét.
..de ne menjtink a doigok elejebe

Ararry János nem vett aturyira részt
szabadsásharcban.
Valószíniileg a
szabadságharc
bukása u|án lett
ily'en pesszimista
az író' vagy ha
rrenr is, de az rátett
egv iapáttai.
A főszál iassan
kisebb sálakat
ntvesá.
A versben végig
egy fejlődés
vonul.
itt megáll a vers.
A refréntől ter-
mészetesen
rá';ohehink a vers
léni'egére.
A vers első ol.
vasat után is eléggé elég:-t<us hangula-
tot ííraszt.
Ránézésre ez a vers elégrkus, mint
kivétel nélkül az Összes Arany János
verses költemény.
Számomra eZ a vers egy kicsit korn-
plikált volt, meg nehezen megérthet<l
is, de lefitam, ho5- mit veszek ki ab-
ból" hogy Arany mit írt, valairogy így
tudtam belátni a sorok mtigé.
Vajda a tájköltészet egyik bást.'-ája.

A könyv egyre inkább fckazzaa
kedé|yeket.
A folytatris azt sugailja a fulembe...
Szórakoztató olvasmány, arni szégy-
enlősség nélkül tartalrnaz szinte már

mesebeli jeleneteket,
neveket.

. Nem zitr3a le a verset,
inkább tovább vár a
halá']ra.

. Toldit végri| a saját
síriába tenretik.

o Lász|ó körül forog a
mu.

. Éva belratarolt gon.
dolkodású, va'<r,is
Adám ellentétc, mert o
me9az élet ertelmét
kutatja.

r Adám kérdőre vorrja
az élet értelmét.

o Rosszul házasodik,
egy ,.állat'' lesz a fér-
e, aki agyon veri (!) őt

s ebbe belehal.
Fundorlatos tervet eszelt kr, mely sik-
eneljárt' hisz ura ártatlarrsága igazat
nyert, án Paskó felesége életét kiol.
totta egy gyiiok.
A tÖmeg buzdítja a népet.
Elindul egy lejtőn' amin Poe is a Holló
alatt.
A szálloda portájrín rnegkérdezték a
recenztost.
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A lap tarta|ombó|
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^ hét, tarta|mábó|

Á,vri|ie 4.én, négykor öaszeú| az
|eko| aían áce a könyvtárb an,

Avri|is 6.án, reqqe| minden
érkezőnek jár egy ffiEffi#f
TMT-kú|tjngzám.

. A?ri|ig 6.án, dé|után kezdet,ét
vegzi a kétnapoe ku|turá|ig ren.
dezvényeorozat, a T av agzi
Művégzet'iTa|á|koző, Az e|gő nao
p r o qr amj át játekszí ni e| ő a d ás oi
ée zenei produkciók adják.,

. Á?rilig7.én, dé|után fo|ytat,ódik a
TMT: fi|mek , táncok, áa|ok, képek,
írágok szerepe|nek a műsortúzet-
ben.

Nern gzabaá kihaqyni!

^WWf képeir ezúttal Majer Tibor
és Jakab Judit rajzolták Paint Brush-sal
Jakab Eszter és Nóra őtlete nvomán.
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- a Közgazdasági Politechnikum tapja
Fele lós k iadó: Horn Gábor
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FeÍelós és tördetó szerkesztó: Jakab Judit
Postac lm: 1096 Budapest,  Vendet utca 3.
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