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^ z00t /2002. tanér' díjazottjai

Kutassy Dorka (AtfonZOO)

Takács Arrdrás (Po|y-P)

Oláh Pannr (m)Aster-x)

Bodolai Bori 1NincsZsák)

Sárl<tzi Zsolt (I}aIhéSoK(K)

Rádi Zsrrzsa (N|unkásosztály)

Szabó Donri (27-cS)

Csr l lag Zol tánné ( l}a lhéSoK(I i )

Post 'Po l i t cchn ikum.<lí j :  I ]án|a l r ' iCs igaZsó l r (ex l , sych() )

Jakab .ludrl (27-eS)

Anda Csoncsi l.amás

AlfonZOO

A )Lt:giotrban Ugyeletező Osztá|y: BaIhéSoK(K)

AlLt:gjobbosztá lyk i iz össég: BalhéSoK(K)

Sporteredmények

Még az előző tanév ,,"rca {W@Mf-lapzártája után.]ött a hir, hogy a 2002-es l]ucla-
pesti Diálr.ol i impíán Gara Bernát (AnZsu) Kl (ka.1ak egr'es) f iú \,. évíbl l ,arn 500 nr-
cs versenys;zámába.rr aranyénnes lett' A K2 (ka.iak ketrcs) fiú \' el|trIyarn 500 rrr-es ver-
senvszárrrában ugyancsak ő vo|t a legiobb. '=

A'7. évfolyam diákja:

A l3. évfolyam di:llkja:

A l). évfolyam dir ikja:

A t0' óvfo|yam diákja:

A l l .  óvfolyarn dir ikja:

A 't2. évíolyam diírkja:

Az F'v diákja:

Az É,v szüIője:

l,o I itzer-díj:

F-íi l i1g Jimmy-díj:

l..e lrilr Ilolló-díj:

tes) ezüstrinnet szeÍzctÍ Tamási Dani
(NincsZsák]1, és tarolt Bokor János
(Poly-P) is .

Grartulálunk a sikerekhez,
és kérjül<' lrogy ugyani|1'en eredménye-

scn fo|yÍassák sportpá|yafutásukat!
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A 2001/2002-cs tanárértól<c|és részlctes(cbb) r''ógcrcdménr'c

(az első tíz hel;'ezett nevcvel)
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A LegSportosabb T'anírr

l Szabó L'ászIó
2 Kóvári Péter
3 Í-áng Andrea
4 Molnár Lajos
5 Col in Hackett
6 Lóczi Edit
7 Fábián Péter' Gavallér Csaba
8 Cscndonr Bernadott
9 Bágyi László, F(jző Attila
l0 Kocs is Márta,  Mihók Vik i

A .IóI.-ej .tanár

Rihay Szabolc,s
\íolnár Csaba
Conor Rourke
\reres Gábor
Ir(izii Attila
Gaval ler ( lsaba

Barta Géza
Lendvai Gytrgyi
t}Író Ágota' S'zabó t-ászló
Fábián l,éter, l-áng Andrea
Sonrogyi Agol:a

A l,eg'toleránsabb Taná r

I l.endvar GyÓrllyi
2 N{olrrár Csaba
-] Fehér N4árta
'1 Vercs Gábor
5 Sornogyi Ágota
6 Szász' Kala
7 ttiró Agota

Kaiina Yvette
E Diósi Alojzia' iFőzó Artila'

Kocsis Márta, l-áng Andrea
Rihay Szabolci;

9 Szoták l ld ikó
lÜ l ;eketc Adáln

A [,cgl 'ontosaibb Tan: i  r

l CsÚrke lbolya
2 Szoták l ld ikó
3 Diósi Alojzia
4 Kocs is Márta
5 N{urányi  Natas l '  Szabo l 'ász l . j
tj Fehér Márta, Cavaller Csaba
7 (iallai Zsófi' llr:rbert Stojzur

Szollősy Zoltán
8 BÍró Agota, M.llnár Csaba

Rihay Szabolcs
9 Cscndonr Berniidett, Krjvali Péter
l0 Varga Adriennr:

A LegTan: ir

i.ehét N4árta
Rihay Szabolcs
Fózo Att i la
Molnar Csaba
Lendvai Cyirgyi
Veres Gábor
Gavallór Csaba
Szász Kata
Bíró Ágota
tsarta Géza

A l ,cgl ic l l<észül tcb [r  
.[r tn l i  

r

Fehér Márta
Veres cábor
iakab Judrt
Szász Kata
Fózó Attila
Sonogyi Ágota
Csűrke Ibolya
Diósi AJojzia
Bíró Ágota
Gallai Zsófi
cavallér Csaba
Rihay Sz-abolcs



!:

I Szabó László l Veres Gábor
2 Fábián Péter 2 Puskás Aurél
j Jakab Judit ] Fehér Márta
4 SzÓ l lősy Zoltán 4 Szász Kata
.5 Puskás Aurél 5 jakab Judrt
6 l-áng Andrea 5 Rihay Szabolcs
T l\'Íolnár Csaba ó Diosi ',\lojzia
7 Kóvári Péter 7 [róZó At(lla
8 Rilray Szabolcs 8 Szol|ósy Zoltán
9 Csendom Bernadett' Gallai ZsóÍl 9 Arnold É]va, Szabó László
l0 Veres Gábor l0 Bágyi t'ászló' t}író Agota

A LegAktívabb Tanár

1. l i ,egKedvescbb' l 'an: i  r

I  l -endvai  Gyorryr
2 Szász Kata
3 Fehér Márta
4 Biró Ágota
í Molnár Csaba. Solnogvt .\uuta
6 Kalina Yvettc
7 Csendom Bernadett

Diós i  A lojz ia Fekcte Adáln
8 Fóth Arrdrea, Gallai Zsóll
9 Hartmann lbolya
| 0 N{urányi Natasa

A l,egPo|isablr Tanár

A  LegEmbc r i bb  Tan r i r

I{ihay Szabolcs
|r4olnár Csaba
IJiró Agota
Sornclgvi Ágcrta
Conor Rourke
Felrér Márta,  Szász Kata
Csendom Bernadett
Kocsis Márta, I-áng Andrca
Szabó Lász|ó
Csürke lbo|ya, Fekete Ádám

Á diák t ipusú iskolapolgárok lc ' : '
Schepácz ' ' \ :  :
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Az összesen |egtöbb sza\'azatot kapók (szar,azatok száma):

l Szabó LászIó
2 Rihay Szabolcs
3 Fehér Márta
4 Molniir Csaba
5 Veres Gábor
r Lendvai Gyirgyi
] SzászKata
8 Biró Agota
9 Főzo Attila
l0 Láng Andrea

( l 7 i )
(172)
( r 6 0 )
( r 4 7 )
( r 3 4 )
( l l e )
( l l 0 )
(e5)
(e4)
(e0)

N'l inden kinek gratul: i lunk!

2002 június 20
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ISKoLABÍI{ósÁct nnrÁRozaTox l
Lázár Lchel ,  Molnár Bá| int és Cer ö ly

Tamás GézAnGúzos tanulók ügye

Az Petrik Adrien (szülö), oláh Kata (diák) es

Veres Gábor (tanár) cisszetételű Iskolabíró.

ság 2002, június l0-én tárgyalta az illegális

szoft ver telepítési ügyet.

A rárgyalásonjelen volt F'ábián Péter' az

iIlIbrnlatika munkacsopon vezetöje.

tJgerváry Gergely rendsze rgazda' Barta Géza

osztály|onik és két érintett tanuló édesap1a,

Elsóként a Politechnikum szárnitógép háló-

zatárrak rendszergazdit1a számolt be a telepí.

tésre került szoftver (R.Admin) jellegéról,

veszélyességéról. Ez a program alkalmas a

távoIi, más felhasználók által haszná|t gépek

feletti elIenőrzés átvételére' onnan anyagok

nrásolhatók ki és megtekinthetó az éppen

l.o|yö munka' Korábban már volt precedens

hasonló jellegú vÍrus (Backdoor Sub7) tele-

pitésére, abban az ügyben az elkTvetók fel.

fuggeszrett krzárás buntetést kaptak' A je-

lenlegi ügyben a három diák azonosítója fel-

fuggesaésre került-
A diákok egybehangzóan elmondták, hogy

nem állt szándékukban a rendszer megzava.

rása' vagy a tobbi felhasználó jogainak meg-

sértése. A pro8ramot azért telepítették, mert

rnás módon nem tudtak játékprogramokat

átmásolrri' A Netikett megsértésével tisztá.

ban voltak, a felelosségüket elismenék' A

játekok engedélyezesének feltétele és a má.

so|ás lehetósége ugyanakkor nem volt egé.

szen világos sámukra'
A rendszergazda szerint lett volna más mód a

fájlok másolására, péIdául az erre szolgáló

kózos tárhety, bir ezt a lehetőséget talán

nem minden diák ismerte'
BaÍt^ Géza, osaály|onők a gyerekek védel.

mében elnrondta, hogy a program kevésbé

veszélyes, mint a korábbi precedens űgyben

szereplő, az alkalmazók szándéka is más

volt. Korábban semmilyen |egyelmi t,igyük

nem volt. ami szintén enyhítő konilmény'

Határozat:

Az lskolabiróság a Pol i technikrrm Iro( l  sz iJ] lyhi-

nak (Netikett) rnegsértését súly'os cselekerletnek

minősíti' A nrinden diákot megilletó jogokon való

Önkényes felülenrelkedés kozosségellenes ntaga.

tanás. A számitógépes hálózat miiki&si rendjé.

nek nregsértése az egész iskoIa működósór r'e.

szélyeziette. Az alkalmazott ka'lózprogrlnr alkal-

nras lett volna a tTbbi felhasznliló szemei,vaegt

iocainak meqsértésére is '  Enyhíto k örű|tnoty '

í[y ityen beavatkozás nem állt szántlckukban es

nem is toÍtént
Az lskolabiróság Láár Lehet, N,Íolnár BáEnt és

Gcr i l ; '  Tanras tanu|ókat f igyelrneztet i .  l rogy gort .

doljak végig cselekedetük k<lrv.:tkezmenydi cs a

jovóben tartsák be a Netikett szabálydt, l|a

2002- december 3 l.ig újra engedély rrclkÜl tele.

oitenének bármilyen szoftvert iu iskolai hii]ózat-

ra, akkor annak büntetése a Pc'litechnikuruból

való kizárás 2003 ' január l ' után a hárorrL ertntett

diák esetében ezt az ütsyet mint súlyos|ritö korul-

mértyt veszi figyelembe a bíróság

A bíróság felkéri a három tanulót' hogy 2002

szeptember 30-ig készítsenek r:gy iráseli doIgo.

zatót a játékprogramok iskolai használatának

kerdésköréról. Ebben fejtsék ki ajelenlegi hely.

zettel kapcsolatos tapasáalataikat és foga|maz.

z'ák nreg esetleges javaslataikai.

Fe|keljük az In|orma(ika munl.:acsoportot' hogy -

a tanulók dolgozatait is megistnerve - tekiritsék

át a jatékprogramokkal  kapcsc ' latos jeIenlrg i

gyakor|atot, kúlTnr!s tekintettel a pedagógiai. és

iichnikai szempontokra, az ezzel kapcsoletos

dontési mechanizmusra. A jelenlegi láetcrégek.

ről - kozponti tárhely . pedig Irz év ekjén tájé.

koztassák a tanu|ókat'

Politechnikum, 2002' június lll '

Az iskolabiróság nevébel:
Veres Gábor tarrár - birÓ
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A Petrik Adrien, Kacziba Gabriella, Diósi
Aloj zia osszett,ltelű Iskolabíróság 2002' jtni.

us I 7-én a k'lvetkező ügyeket taÍgyalta.

Kis Balázs,  Spi lák Benjánr in,

Szőn1'ci Dávid és Tasi László
(lMonopoli) iigye

Ba|ázst' BenyiLt és Dávidot osztályflonökei'
Fehér Márta és Molnár Lajos panaszolták be.
.4z ügy háttt:re:, hogy az osztályban tapasztalt
magatartási pr.oblémák miatt az osztály|onö-
kok a szaktanirrokkal egyetértésben 2o02.
Í.ebruár l8' rls március 2l' ktzött egy sajátos
rnérési módszt:rt vezettek be. Az említett
idószakban.l llzaktanárok minden óra végén
l.5.ig értéketlék az osztály magatartását,
valamint né.r szerint rögzítették azokat, akik
ellehetetlenítd|ték az őrai munkát. Második
korben (áprili:; l l..május l0.) hasonló rend-
szerben már csak személy szerint azokat a
diákokat ért'éllelték szaktanáraik. akiknek
neve a korábbi szakaszban bizonyos szak-
órán Iegalátlb négyszer szerepelt a negatív
értelemben kiemeltek kÓzött' Sajnos Balázs,
Benya, Dávid és Laci ktzremíjkodése az
informatika óráLkon ebben a második perió.
dusban sem ntutatott elmozdulást a korábbi
negatív jelenségekhez képest, ezért az osz.
tály|onokÖlt arz Iskolabirósághoz fordultak.
Az osztá|yÍőnrökök beadványát Telek Andrea
szaktanár az informatika órai kÖrúlményeket
részletesen br:mutató panasszal egészítette
ki, illetve a prrnaszhoz Mészáros Móníka
szaktanári .léleményt csatolt Dávid informa.
tika órai körzreműkódéséről.

A tárgyalár|o|l Balazs elismerte, hogy a pa-
naszban fo14llrltak jogosak, ám azzal a fenn.
tanással, hcgy a problémák nem az egész
évre vonatl<oznak' hanem csak egy számára
nehéz periódrusban jelentkeztek. Saját érté-
kelése szerin[ a második negyedév kiilönösen
megterhelÓ r,olt a sámá'ra: pé|dául elkoltoz.
tek, egy keldves barátja elment az Ískolából
stb' Ennek tulajdonította, hogy nehezebben
kezelhetőlé vált, és ez az órai ktizreműkÓdé.
sérc is rárr'7omta bélyegét. Másrészt úgy vé.
1ekedett, bo1ry magatartasa nem agresszív,
hanem inkább csökonyös: az ekkor haszná|t

kifejezések pedig korántsem minósülnek károm-

kodásnak. (Az elmondás alapján a bíróság szánla.

ra is inkább sajátosan furcsának tűntek ezek a

köznapi, de az átlagostól eltérő szóvegkornye-
zetben használt megjegyzések.) A bíróságnak

nem siken-ilt meggyőzni Baláz'st arról' hogy bár a

passzív ellenállás szó szerint nent bánt senkit, eg1

együttműkodésre alapozott rendszerben (példáu l

egy iskota tanulási folyamatában) ez lehet bántó.

sót, igen szélsőséges is.

Dávid lényegében elismerte a panaszban foglalta.

kat, bár igyekezett azok élét tompitani' Azzal
menlegetódzÖtt, hogy adott esetben képtelen írrrá
lenni indulatain- Külonosen akkor, amikor egy.
egy kudarc pillanatában (például gépirás gyakor-

lás) elkeseredik Másrészt véleménye szertnt il
gépeken elérhető játékok túl nagy csábitást je.

lentenek ahhoz, hogy ójózanul ellent bírjon á|lnr

A tárgyaláson Benya azzal védekezett, hog-v azc-

nosítójának megvonása miatt az informatika órarl
eleve hátrányos helyzetben van' A bíróság azon-
ban nem óhajtott abba belefeledkezni, ho91'
Benyának mennyire kellett volna tisztában lenrlrc
az áItaLa aláírt NETIKETT szabáLlyaival (ugyalrrs
az azonosító tiltott módon való felhasználása
miatt vonták azt meg tőle). A biróság azon az
állásponton maradt, hogy az azonosító nélkÜ1i
lehetséges mozgástér és a panaszban kifogásolt
jelenségek kTzÖtt nem mutatható ki indokolt és
Iogikus kapcsolat.
Benya elismerte' hogy ha a játékba belemélyed'
akkor noszogatásra - vagyis meghatározott
számi: (2.3) felszólításra - van szüksége ahhoz,
hogy ezt képes legyen felfuggeszteni' Szerinte is
tűlságosan vonzó a gépek által megtestesített, s a
sztinetben egyébként élvezhetó kísértés.

Laci a tárgyaláscrn nem jelent meg és nem is kéne
annak elnapolását. A kitűzött idöpont elótti tani.
tási napon azonban megkereste Puskás Aurel
pedagógiai vezetót, akivel közölte, hogy sziilci a
következó tanévre egy másik iskolába íratják
majd' Aurél azt válaszolta, hogy a szLi|ők iras.ls
nyilatkozata szukséges ahhoz, hogy a birósag a
jóvóre vonatkozó fe|tételrendszer kidolgozásak ilt
tekintetbe vegye ezt a körülmény. Kéne Lacit.
hogy a dokumentumot hétÍön (a targyalás nap1án)
mindenképpen hozza be' Laci azonban az iskola-



ban netnjelent meg; így az iskolaváltoztatás

szándékát a bíróság az ügymenet alkalmával

figyelmen kírril hagyta'

Laci esetében súlyosbító korulményként ve.

tődött fe!, hogy az Iskolabíróság 2002. áprt-

lis l 5-en született határozatában számára

eIóirtakat nem teljesítette-

Határozat:

Balázst, Benyát és Dávidot az- lskolabiróság

tneerovásban részesítette és meghatározott

telútelrendszcr szerint próbaidőt irt eló szá-

nrára '  A próbaidó a 2002.200 i .as tanév ntá.

sodik negyedévének utolsó napjáig tart.

Lacit az lskolabiróság kiárta a Kozgazdasá.

gi Politechnikumbó{. A rendeIkezést a biró-

iág egyelóre felfu ggesztette, s rneghatározott

feltételrendszer alapján próbaidót irt eló l-act

számára. A próbaidő a 2002-200j.as tanév

második negyedévének utolsó napjáig tan-

A próbaidó |eltételei valamennyi esetben a

következók:
| f iűk kétfe le szempont szer int minós i tó

.'ellenórzö kinyvet'' kapnak. Az alábbi iel.

tételek szerinti értékelés a meghatározott

idószakban az osszesjegyképzö targyra ér-

vényes'
2 A szaktanárok minden óra végén értékelik

Ba|ázs, Benya, Laci és Dávid szakmai mun-

káját. A minósítés normáliVsemleges (0)

vagy negativ (.)' Az értékelés szempontjai

az órai teliesítmény: szóbeli közreműktdés,

fuzetvezetés' a felszerelés megléte vagy hiá.

nya; a házi feladat elkészítésének foka Az

értékelés negativnak mrnősül, ha a szakmai.

ság felsorolt bármelyik eleme vagy részeleme

nem teljesÜl, (Pl.: részleges felszerelés hi-

ány )
3 A szaktanárok minósitik Balázs, Benya'

Laci és Dávid magatartását, az órán tapasz.

talható együttműk.idési és szociális készsé-

gcit' A nrinósités normáliVsemleges (0) vagy

neg:t iv (-) .
4 A bíróság nyomatékosan felhívja a tiúk

|rgyelmét arra, hogy in|ormatika órán TILoS

A JATEK.
5. A biróság a2002l?003.as tanévben Ba.

iáLzs' Laci, Benya és Dávid vizsgalehetóségét

az első és a második negyed végén informatiká.

ból megvonja. (Ez azt jelenri' hogy r negyedévi

munkával szerzett megajiínlott jegye autDmatlku.

san a végsó jegy') A bíróság reméli, hogy ennek

tudatában mind a négy fiú forozottabban igyek.

szik majd, hogy az in|ormatil<a órákon képesse.

geinek nregfelelóen, eredmérryesen rl.li.:ozzon

Az osztályÍonclkok havonta r:llenórák a 2.3'

pontban vázolt minősitéseke':' Benya' Baliizs és

bávid esetében amennyiben.r havi minósitések

Összességében a negatív értékelések' aránya e|éri a

30%.ot' akkor az osztály|óntkÓk űira az' tskola.

bíróságlroz fordulnak. Ebberr az esetber.. a bíróság

a próbaidó sikertelensegét ol.yan súlyoshító ko.

rulnrényként kezeli, amely a testületet alár a leg.

szi gorúbb eljárásra is íeljogo'sít1a.

Taii László esetében amenn'1iben a havr rrrinősité.

sek ósszességében a negatív értékelósel.l aránya

eléri a jO%-ot, akkor tanulóijogviv:orrya a Koz-

gazdasági Politechnikumban megszünik'

Az osztályíontkok havonta ellenórzik a 2-].

pontban vázolt minösítéseket.

A határozatok ellen a kézhr:zvételtol számított 8

munkanapcn belÚl az Iskotlbírósághoz f.ellebbc'

zést lehet benyújtani-

Budapest, 2002, június 20.

D,iósi Ajojzia iskolabiró



Feladatoko felelősök
a Kőzgazd, asá gi Po li tech n i ku nr ba n 2002 /2003 -b an

Politechnikum Alapítvány Kuratóriuma
Elnök

K.orlrdinátorok
Pedagógiai vezető
Koordinátorok

M uin kacsoport.vezetők
ldegen nyelv
Informatika
Közgazdaságtan
Matematika
Míivészetismeret és kornmunikáció
Ti{rsadalomisme ret
Természetismeret
Testkultura

Is|<olatanács
Tltkár
Tagok

Islio|labíróság
Titkár
Tagok

Felvliteli Bizottság
Titkar
Tagok

Oktatásszervezők

Haté'vfolyam-feletős
Szociális Bizottság

TitkráÍ
Tagok

Számvevő Bizottmány
Iitkár
Iagok

Poli lilne oktatásszervező Kít.,Vezető

Sza kllépzési menedzser

Pál Tamás

Puskás Aurél
Gallai Zsófia
Kalina Yvefte
Szász Kata
Varga Adrienne

Arnold Éva
Fábian Péter
Lendvai Gyrirgyi
Csürke lbolya
Jakab Judit
Diósi Alojzia
Somogyi Ágota
Szabó Lász|ó

Lendvai György
Lr{ng Andrea
Jakab Judit

Szabó LászIó
Diósi A|ojzia
Veres Gábor

Szöllőssy Zoltrín
Ma.yer Tibor
Mihók Viktória
Főző Atti|a
Stojan Herbert
Fehér Miirta

Murányi Natasa
Bíró Agota
Sánta Judit

Fejes Tünde
Szotrík Ildikó
Miírton Gabriella

oláh Isrvan
Olah Iswan
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Gyűrűk Ura tábor,

avagy
,, hátunk miigtitt vö|g1,ek, hegyek,

mindcn ti inde f@sza gyerck!"

orült Mongúz, a tiinde harcos beszámolója a
tornának indult veszedelmes orkinvázióiól

!ithalnak a Jeszenyinnek c'ímű nomód
lL}bot,O's n.ola utolsó hangiai' Elégedett
c'söndbe burkolózik a tűznél utőisapat.
eg/.tzerre érezzük a tűz melegét és az
e11al hűvosét, é's varjuk, ht'l19; Csont:st
b t I e kezd1 c n j e l l e gze les, mé !y, tli; rmugti
hLrnqlon egy új ilalha' DL, n(fi kez,l iett
I,reiszner Miki rohan be a rűz mellé, osz-
'szeesik, zihól, Arcán a végtelen rémiile!
lé t re é rthe te t l e n je ! e i lótha t ók.
- Megtámadtak - nyigi ., sokan... az

egvikiik belém mart - mutaua nadrógián
a szakadó^st. - Épp ,g asvényen sénl.
lorn .. hirlelen ram runrottak .. mujtlnent
megoltek. . idegen nyelven beszétiek.
Itiszony.lag 

.alacsonyak vo! tak... nag/on
izmos1k^ hegles fulűek. - Ethallgát,
nert klftgl a levegőből, s eg, ideíg csak
a lihegése hallatszik.
Hatalos csend ül a tóbortiiz korül ulő
L,sapa|on. Mindannyian ótérezzük a tor-
tentek súlyát. Megérint és me1simo1ar
Íninke! a halól jeges szele.
A tuc'sonyak.'''.heg/es fi)tűe k' idegen
,l.velven beszélnek.
Cyilkolni akarnak.
fsar lehe.lellennek tűnik, cle mindann1lian
ud1uk, hogl kik ők.

l1at igy kezdődcjn idei harcuú az orkokkal

Egyébként nern harcolni gytilhink os'lzc. ha.
netn KözépfoIde egyik jelenrös esenlcnvere.
a KözepfÖ|dr Tornara, amelyet kiratyuík
rendezeft nleg irnmát 5' alkalomrnal egy szép
ktizépföldi tá.jon, Kistolmács kozelébeí
Miután átestünk a Torna előft szokásos por.
tyának nevezett kétnapos turlrrr, me|y egyes
csapatok szárnára könnyűcskr:, masámal
vlszont brutálisan durva volt riszegény
tÖrpök' . . ), csütÖrtökön reggel cissiegyűkrink.
mt' a négyjó szándékú nép tagjai' a]iobbi.
tok, törpök, emberek s a tiindt.k' hogy ezen a
nemes viadalon megmutassuk egymásna.k, kr
a -lanl.
A,szokványos sportágak me|lett, mint pé|dául
celba- és célra dobás meg futás, kulonieges
Kepcsscgeket tgenyló dolgokbim rs próbarl
teheftük erőnket. mint például a he[ikosárba-
passzol ás, a v<irösfcjj elfekvótánraszozás És a
rcin'k.cipe|és (amit én, szégyen, nem szégyett.
oe elsore, tneg ntásodszorra és harmadszona
ts, Rrínkicipelésnek olvastam).

Sa1nos kövctkező napokra vonatkozó tel1t|tl-
ket keresztbe húz|a az az esemt:ny, amely
ezen a napon é1szaka történt' s amelyről fen-
tebb besaárnoltam.

Másnap a különleges eseményeke vaki te.
kintefteI sportesemények helyett Nemzetközr
urx(onlerenctát rendeztünk, ahova meghír'-
tuk messzi frlIdrő| a legnagyobb orktud-ósokat
es ork.kutatókat, hogy segítsenek nekünk va-
lamt éIetképes terve t kitaláIni, amit felhasz.'
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náthatunk a tanradók ellen. Három szek.
cióban folytak a tr{'rgyalások: orkok és
szokálsaik, orkok sztlvetségesei és azok
harlnrodora, orkok ellen való sikeres
lradvi selés.
A k.ollferencia befejeztével sajtótájékoz.
tat()t tartottunk, ntelyen jelen voltak a
Í.{obtlit Harsona".a Bá'rryász Látnpa, a
Ro.:k&Troll, a Középfö|di Sport, a
Rolnani Lótenyésztők Lapja, a Pletyka
Féslz:k, valamint a Bri-i Sajtérlelők Ma.
gaz:inji{nak útsá8írói.

Még aznap éjjel tortént, hogy egy ember
tár.srrnkat a bátorságpróbátr elraboltrík az
orkck, de ő keményen kitartott' ?Lztirr. az
elr;ő adandó a|ka]ommal megsztikÖn tő.
lü;*. Vezetőink egész éjszaka keresték,
mlljrl hajnalban csatárláncban elindultunk
felklutatni őt, aztán egy jó órás kajtatás
után megérkezett a hír' hogy
Buakerettyén rátaláltak.

A kijvetkezó napok a harci készenlét és
ét'erségjegyében teltek el' Az erdő
tnegltelt furcsa lényekkel, de a madarak
csipogása egyre vérszegényebbé vált reg.
gelenként, s végúl teljesen elhallgatott;
bal1ósan, rosszat sejtetően magasodtak
táb<lrunk körül a fák.

S:zombaton a Torna sportágai helyett har-
ci gyakorlatokkal múlattuk az időnket,
p.!lrlául festékkel bekent tompa kaÍdokkal
r' Idr5k<ilttik eg1mást.

Vacsora utá'rr megkaptuk Gildomak' a türrde.
vezernek a levelét, melyet táborunk lakóinak
címzett. Mikor el akartú olvasni, rájöthiIú.
hogy kódolva van, de közfelkiáltással követ.
kező napra halasztottuk a megfejtését' He.
lyefte táborttizet raktrurk és énekeltünk.

Másnap tehát megfejtettÍik Gildor levelét,
metyből kiderült, hogy Radagast' a mágus es

az entek is a kömyéken tartózkodnak. Veliik
is felvettiik a kapcsolato! és kiderítetriik,
lrogy az ork törzs, mely a régi orkbandák ma-
radékaiból veródött össze, egy sötét és vele-
jéig gonosz tárgy hívásárrak engedelmesked.
ve gyűlt össze az erdőben. Azonban mive|
aznap már nem akartú magunkat tovább
idegesíteni a dologga|, így egy nappal elha-
lasdotnrk a világ megmentését, és délután
népeirrk történelmére emlékezve külÖnbozó
színdarabokat adtunk elő.

A rá'következő nap kivalasztottuk magurk
közül a legnagyobb lábú, a legrrragasabb és a
legiobb szívű egyéneket, majd minden csapat
bemutatott egy-egy ritrnikus sporl gl I nnaszl I -

ka.gyakorlatot' Mikor ezt elvégeztiik' elhatá-
rozfuk, hogy most aáán végre a komoly dol.
gokkal fogurü foglalliomi, de óriási eső tort
ránk, ezórt inkább bevonultunk a konyhasá-
torba, és éjjelig nrosnnutasdmegeztünk.

Másnap, azaz kedden reggel bementünk az
erdőbe, mert azt hallottuk az erdésáől, hogy
van egy hely, ahol sírnak a fak. Aá gondol.
tuk, biztos az entekkel van valami' ezért rnin.
dannyian a helyszínre vonultunk.
Síró fakat ugyan nem találtunk ott, viszont
entgyerekeket igen; ezek egyébként érdekes
módon cserépben szi.ilettek' Melletttik ott
lelttik az ent feln<íttek iizenetét is, miszerint
adjunk nevet a gyerekei&nek' és ügytik óket
el a táboruntba, hogy biztonságban legyenek.
Miután ezeket a dolgokat lerendeztük, gyor-
san tartottunk egy Nagytanácsot, aztán me.
gint vívóleckéket adtunk egy.rnasnak, egészen
e5ilc.
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Szerdán megint elkapott benni.inket a
nosztalgia irárrti vágy, és rendezfülrk egy.
egy kiállítást népeink főbb használati
tárgyaiból. Délután gaszfi onómiai kú.
lönlegességeket és nemzeti ételeket mu-
tattunk lre egymásnak, melyek közül vi-
tathatatlanul a tikrde konyhaművészet
terméke lett a legÍinomabb. Ezután me.
gint esni kezdett az eső, így a nap továb.
bi részében nem csináltunk semmit' csak
énekelgettúrrt az ebédlósátorban.
A ktjvetkező, és egyben utolsó napon
déletótt levizsgáztattuk egynlást és rna.
gunkat tábori hulyeségből, és rnindarulyi.
an ötöst kaptunk.
AZrán rájöttünk, hogy mivel ez az utolsó
ttap. és tna kel l  elvégeznr aZ ossZeS n]a-
radék piszkos munkát' ezért gyertyakkal
kivonulrunk az orkokat osszegyújtó tar.gy

Siher

RzxntenzÍv oszfálYo. TuRx EDIT a nYáron angol és némeÍ
nY€lvűhÖzépÍohú nYelwizsgát feff. Így hetl ez;f csinálni!

keresésére, és a forriís közelében meg is lel.
tiik azt. Mivel mindannyian undorodnrnk
hozzáémi, és valósáníileg veszélyes is lett
r'olna' így egy rongy segítségével fogtuk
rneg, és elvrttiik táborht:lytinkre, a]tol hatal-
nlas máglyát raktunk.
A rakás közepében elhelyeztíit, és gyerryáink
segítségével meggyujtottú' és lassan meg-
koruryebbülve és egyre inkább diadalmasan
szernlé|tük a Gonosz egyetlen maradékának
pusztulását.

A máglya' elhaltakor hatalmas éneklóst csap.
tutü, aztárr ittunk egyet egymas egÉszségére
és népeink baÍátságiífa a' boros teából, nrajd
lefektidtiink' és rnásnap délelőtt visszainduI.
tunk országaÍnkba' hogy megvigyuk a hirt az
utolsó ork tórzs vesztéröl.

Grafulálunh!



/1 ____-- ffiffi#f,
l lpv e Por-trr,cfiN||(uuBAN' Gór.yír!

M&Ms
Murl iny i  Natá l ia  -

Mlolnár Csaba

Bcrtaiian Brigitta

Boros [)énes Péter

Btlgör; ]\dám

Csikós ' Iírnea

Cz'fuán Dorottya

Deák András

Ga-1c Isidora

Ganye.clz Ákos

Gártlonyi Lóránd

Herman Beatrix

Kárai iDlívid

Kerrde T.amás

Kiss Blanka

Kloiber Dóra

Krúdy Norbert

Nagv Siziilvia

Pál Manlla

Péter !.iI.tória

Szente:;i Anita

Szőke l]t:áta

Tercs l)alma

Tótlr Sz:abolcs

Vég IstviLn

Vitrai Sára

JAM
Sánta Judit _
Kocsis l!{árta

Andrási Artúr

Btiki Renáta

Czoboly András

Dominik Rita

Galbács Felícia

Gedeon llszter

Goldgruber Zsuzsanna

Göncztll Viktor

Gulyás Bence

Hol|ós Dorina

Horváth Gergely

Klsfaludi Noémi

Klinda Zsolt

Maráczi Fanni

Rigó Lívia

Schidlik Orsolya

Surányi Nikoleti

Szabó Gergely István

Székely Agnes

Szlály Laura

Takács Bálint

Takács Zsuzsanna

Tóth Ágnes Tunde

Vácz András

AttiTüd
Főző Attila -
Fejes Tünde

Benkó Tamás

Csata Gergell.

Farkas Beatrrr

Fejes Józse t.

Goldgruber Katalin

Gombos András lv{

Guzdek Adánr

Halasi Péter

Halász Gtrgely

Horváth Nóra

Jenei Gábor Anta|

Kaposi Viktória

Kárai Barbara

Lúács Zsolt Sándor

Magyar Renáta

Maurer Zsófia

Nyíri Balázs

Pál Daniel

Plajner Nikolett

Ruzsinszki lbolya

Sallai Eszter

Scliramm Eszter M.

Szilágyi Ferenc G'

Ungclr Tarnás
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Igy éreztem magam a Gó|yatáborban

. A hangulat nrár az első naponjó volt '
,,:k:1*fu éreztenr, hogy.ez egy ti-'
rály tábor lesz, és ez u,éí.é'e,i.egy-
re jobban beigazolódott. A prograriok
nagyon tetszettek, sok barátot sze.
reztem.

. Jo| é'rezte lna8át az egész osztály'
Amikor rnegérkezhink, azt hinenl
sokka| t isztább és szebb a szál lás. Vi.
szont mikor ott voltunl, nenr ezt gon_
doltam. sőt: Csótrínyok és fulbemá-
szók a fürdőbert, a szobában és az ág1,
alatt' De nrindezt szinte észre sem le"-
heteff venni, mert nagyonjók voltak a
progratnok: a hegymászás. a néwá.
Iasztas' osztáIyidők es a vágyainI is
tnajdnem az összes teljesüli' Jó volt.

. Az első napokban rosszul, nem tet.
szettek a progriunok stb. Azti{n kicsitjobban, de így sem volt tul ró.

. Jó| ereáem magam a gólyaiáborban,
azert mert sok olyan dolog volt, arni
tetszett: rura, zsinórIabda, angyalká-
zas.

. rn nagyon jól éreztem ma8am' Tet.
szett a tábortűz ktini| az éniklés, a
szel lemidézés. Jó' hogy a sul i  táborral
K€ZdodÓtt, így megismerhefhjk osz-
talytársainkat, évfolyamtársairrkat. Az
|s Jo' hogy eljöttek hozzánk PoIis diá-
kok.
Jól éreztem magam, men már az első
nap tisszeismerkedtem néhánv na.
g'on j: fe.l lánnyal, akik.kel az egész
rabor alan egytitt voltun-k. Sok nigy_
szeni program volt, s a tanárok is
kedvesek és humorosa& vo|tak.

l::io:"iu|Íreztem lnagam a 8o-lvataborban, főleg azérr. mert sok ba-ralot szereztem és megismenem az
osztaly.táTsaimat. Az oszÍálygyűlések
érdekesek voltak.

l Szonrbaton túra volt es este éfkeztülrk
haza.

. Azér1volt jó, mert barátokkal r,oltanr
végig' meg a tanárc,k is tcik jó fejek.
Szasával és Vikivel is hangulaás hu.
tnoros vol( azosztá|yidő, de a tanárokkal
ts' r.gyszer.üen jól éreztem mqlam'

. Az első órákbaa ki 'voltam akadva a rna.
gánytól, de fo|yarnatosan egr,re t<ibb ba-
rátot szeleztem és a gólyaá|..,r végére
tnar nagyon.jóI éreztem magaln az osz-
tá|yársaim között.

. És nrindezt Tsszevet! € kiráy volt'

.  
! l:9 napokban lr izonytalan volranr a ba_
ratt korömben' kesől lb ez rnegváltozotl '
.A'z egész gólyatábort érveztem. A fiúk-
kal és a |ányokka| egyaranÍ összebarát-
kozÍunk' Tetszeft, ho'gy pifu.gycrek sokat
sponott vel em eg).'ritl..

. 
|ury:n- 

nagyon jól .jreztem magaÍnaÍ'
de neha ''bajlódtam'' a barárokJ<al Egy
unalmas napom sem volq bár.gy uíJit
kori{n kellett tefekiidni. RemélJm máskor
is lesz még ilyen tábo'r.

. Nagyon.1ól éreztem magamat. Sokat ne.venem' A.JAM osaályközösségének na-gyonJo a humorérzéke' Nagyon szerer-
nem' ha a gólyatábor 

".m 
rej"ztian. úl'

!e 
isv;aLnos nem fud.iú torrabb képezni

magunkat.
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Su l i nne l Ie tt Sportolgatíam,
me:,em fejem ala dobtam.
ossze, te!!em két óJabam,
úg, nézem az oszlalyÍórsam.

Én ]srenem adj helyezést!
Mar meguntam a ksergést!
Mitte'k ez a sok s:envedés'
ha nem kapunk... íúrótortál !

(Harsányi Riía és Várkonyi Niki (|,olÍ) JP osz|őlyos tanulók műve)

A fent olvasható két versszakos oímen hirdetünk csapatversenyt a Közg^zdasági Poli-

technikunr osztál1l6i és pedagógusközössége (a továbbiakban 
.'csoportok..), illetve egyóni

versenyI a' diakoi e, a p.oaloguskoz<isséget alkotó '.felnőttek'. (a továbbiakbarr: 
'.iskola.

polgároll'.]i részére.

A kÚzdelem egész tanéven át, gylijtögető élennódot kívánó rendszerben folyik. Minden

alkalorrunirl kap valahany pontot * az .,iskolapolgar.', aki részt vesz egy olyan tanfu'

,,uto, .o'l uugy aiak á|iai vezetett edzésen, versenyen, spoÍtnlegmozduláson, megpályá.

.on, ons,<,*"iádő sportktirön, amelyet a Potitechnikum szeNez vagy amelyen iskotank

résztveslz.Természetesen a sportköróknek folyamatosan, rendszeresen műkodőnek kell

maradnia, ellenkező esetben megszii'rurek, így természetesen a pontgyiijtés lehetősége is

e|vész. t\'z egyes sportkör<lk beindulásá.lroz és életben maradásához sztiLkséges létszám

meghatároála 'pó.tagniggo, annak kimondása pályázatonként kerül meghatfuozásra. A

rnoigással eitciltcltt i<lőmennyiség követése a csoport veZetőjének (kapcsolattartójának) a

feladata. ].ermészetesen a rerrdszer cinbevallásos, tehát a tlizalom elvén múködik.

(A zártkörű-, pl' osaályrendezvények nent tartoznak a versenyhez.)

l A ponrv':rsenyben való reszvételnek további feltétele, hogy a versenyekől vagy.ry.:n- 
l

l szeruezt'd'j sportkor beindulásáró| legkésőbb öt tanítási nappal az esemény előtt tá.]ékoz. l
i tut'.i r..rt az iskolapolgarokat a Tornahazban, illewe a tanárik környékén található fatiú.t- 

i
l sáuokon é:; az Iskolarádióban. Ezen felül minden más eszközt is mpt:,[1;3gadnl a ml- l
t "
! nél szék:st:bb körii tá3ékoztatás érdekében (p1.: hálózati faliújsag, Wffif ) ]
| _ -__l

I{ogymel,yiksporteseményhánypontotér,annakkiszámításánálkéttényezőtveszünk
figyelenrbe:

l. Milyen idóbeli kiter.1edtséggel fog bími előreláthatólag a rendezvény?

10 p,ercet vesztink alapegységnek, az 1 potltot ér. (Pl. 30 perc = 3 pont)

Az időben gyakorlatilag nem értékelhető (pl' gerelyha1ítás: par másodperc) rendezvény az

alapegyl;é1get kapja meg (1 pont).
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2' Milyen,,terheléssel'' jr{r azadott tevékenység? Erre is van egy szorzótib|a.

. sakk, asztalitenisz, lábtenisz, turázás: lx

. tollaslabda, röplabda, kerékpiírozás, minitenisz, kondi, táric: 2x

. foci, kosárlabda, floor.ball, futás, úszás, fitness: 3x
- ugy-ességi számok (pl. atlétika, lövészet: mert ezek nerrr ''értekellretőek'' idóben, terhe.

lést más módon jelentenek): 5x
Az in lre nem soiolt sportokat a munlacsoport év közben beépiti a rendszerbr:

/Pl. 30 perces budapesti kosrtrnrérkőzés = 3xl0 perc = 3xl pont (időm'ennyislg):3 pont

x3( terhetés)=9pont . /
(.I.ernrészetesen mindent előre szabályozni lehetetlen' a fenti számítástól egy-egy konkrét

esetben a pontszám némileg eltérlret')
*

A '.csoportclk.. kc'zötti sorrend az egyes .,csoportok.. tagjainak pontszámát összesitve, a
',.,opui'. létszaÍnát figyelembe véie. az egy főre jutó átlagpontszám alapjá'rL alakul ki- Az

osZtiIyfőnökök saját ósztá|yr.rkkal együtt történő részvétel esetén pontjaikka| osztályuk

helyezését javithaqak.
*

A győztes: akinek, illetve amelyik csoportnak egy főre szárnitva a legtöbb pont.1a |esz az

év végére.

Értéke|és, díjazás: vándorkupát nyer a legiobb '.csoport''. Amelyik csoportt|áromszor,

nem egymást követő évben, vagy kétszer egyrnás után ér el elsti helye:zést, örökre meg-

kapja iz addig vándorserlegként..szereplő.' kupát. A pedagógusközösség is négyeves
..ciklusokbarr,i versenyeáet, |g94l95.tő| négy éven át, nekik is ugyaliaz a lehetóségúk

van a végső' ''kupát érő,' győzelemre, mint az osztályoknak' Négy év elnrúltával számuka

is ú.1ra kezdődik a . 'c ikIus'..
*

Egyéniben kültin a hölgyeknél és kulon az uraknál az elsó helyezenel< kapnak ok|el'elet

és tárgynyereményt, valamint a nevükkel ,,ékesített'' vándorkupát kiállít1r.Á. :r;: iskola

vitrinjében, a második és a harmadik helyezettek oklevelet és szintén tárgynyereményt' a

4-6. helyezettek oklevelet nyemek.
*

A verseny állásaról (egyéni verseny első-!0-.l.[lreJyezettjei és a csapafucrserry) negyed.

évenként tájékoztat a Sport faliújsá r' ^ Wffif, valamint természetesen a testkultura-

tanároknál is fellelhetőek lesznek az in|ormációk'

Jó versenyzést, sok sikert, rengeteg részvételt!

I'olitechnikum, 2002. szeptember l.

Testk.ultura Munkacsoport
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. NAGY esBrlrÉNyex.

ESEN,TENY

Tornaházi Party

Nagy Durranás

Ba|lagók-Maradók

Sítá bo'r

Diák-.|anár

HAZIVERSENYEK

sp.cttTÁG HELYSZIN IDOPONT
{vélhetőles)

VERSENYNAPOK
(lehet.séees)

,,ketrec" szeptember, október hétfo, kedd, szerda,

Asztaltitenisz tobbcélú október, november
hét{ö' kedd, szerda,

Kosárlabda
nagyterem november. december

hétfó, kedd, szerda,
Floorr-ball

naglterem december, január hét|o. kedd, szerda'

Rcplabda nagyterem február
hétfó, kedd, szerda,

Toliaslabda nagyterem március, ápriIis
hétfij, kedd' szerda,

r A versenrrn;1ptár az e|őre tervezhetóség céljából készűlt' bizva abban, hogy a sportra áhítozókígy jobban rneg tudják tervezni szabadiáejuk felhasznátását'
. A naptárbatr feltüntetett időpontok nem az adott bajnoksag hosszát jelentik, hanem azokat azidohatárokat, amelyeken belul. ten,eink és igyekezeitink szerint. lebonyolításra kerülnek'o A ház iversenyek sávja l4 '  3o/ l5, l5. tó l .  1 l .óo - is  tan.
. A csapatsptlrtágakban nevezni csak osztályoknal |ehet, de azon belül tÖbb csapatot is lehetindítani .
Lányok'fiúk!:al versenyezhetnek, de ez forditva nem lehetséges'
osztályffinökÖlr saját osztályukban a,,B'' (l1.-l2,.l3' évfl), vagy a Tanári csapalban Vetsenyez.hetnek.
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A Nagy Eseményeken (kivéve a sítábort) és a házibajnokságokban való res:zvétet beteszámít
az iskolai SporÍ Pontversenybe!

lv,tivel a bajnokságok lebonyolítása a nevezettek sámától (is) fugg, pontos teÍvet készrlcnt nent
lehetett, ezért némi csúszás elófordulhat, rendkívüli esetben a '.műsorváltoztatásjogát'fenntan-

Juk .

Eredményes és nagyszánlú részvételt kiván

2002. szeptember l .

a Te.s t k u l !ú ra M u n kac sr4xlr !

Szakkör i aján|atok

Másik Szinház (hetente 2x) .Iib;;I
z

Á
5
6
7
8

l 5
l 6

t 7

t 8 .

Helyesírás korrepetálás 9- l2, édolyamon
kellő számú jelentkező esetén (hetáte tx) Fóth Andrea ca?.-

9 .

t 0
l l

t 2
l 3
t 4 .

Nyelvvizsga előkészítő: Német Schaffer Anikó
Ango| Herendi Ági

ld.egen- nyelvi konepetá!ás ldegen nye.ivi munkacsoport
3D-s látvrinytervező (hetente lx) Mészilros Móni
Programozás (hetente lx) Fábirán Péter
Filozófia (hetente Ix)Szász Kata
Matematika: fe|zárkózÍ,atás, korrepetálás
év{olyamszinten(hetenteix) Matematikamunkacsoport
Matematikafelvétel iel ökészítés Gaval lérCsaba
]\4atematika versenyfelkészítés lr4aternatika munl<acsoport
Tehetséggondoás tennészetismeretből a.7.8.9.évfo|yamon Ternr'ism. nlcs.Világ kulturái, kulturák világa (hetente l x) sa;a aeza
Vá|lalkozói klub . néhány alkalommal az év során Kozgazd.mutúrcsoport

HEP*1,'. 
rajz, gyongytűzés, kerámia (hetenre lx) Bodonyi Éva

lÍ.É"*".-l -57g1kesztés (havonta lx pénteken későig) Jakab JuditMozgókép szekció (hétftjnként du 'i/,3-tó|, nap|ern"átéig) Csoncsi és [,álos Gyuri.,A'' lrét: Videószakkör (helyszin: stú<lió)

:.B-._l] :t] N éző - Képző F i l m es tnképzőkor (he lyszín . A"l25 )KPTV Híradó: Az iskolai kozéletisig zaszüsna;o.1a Csoncsi
Riporterk.edés, kameráás, 

Yágt'l!; 
(BlT.ty nupon, ha előre egyezü:tiin-k.)A recsegő doboz: Rádiós kcir (Általában kéthetente nittany,3) Csoncsi
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A kovei:kező szt)veg szerzójét nem ismerem, de szóndékait igen. Es íisztelem ir- azokal dil|,ak

tll<:nére, ho{y a verselési szabalyokat nem követi szolgunód, sőt.

Rer,nélem, Johnnak is Óröme! szerez az olvasasa, és Jolytatásra ÖszÍönzi'
Á .szerk.

A magYar nyelv

Kezdjük tan ajó szóval. Tárgy esetbenjót.
Amde tóból tavat lesz, nem pedig.len tót,
Egyes számban kő a kó, tobbes szám kövek'
Nőnek nők a többese, helytelen a növek.
Többesben a tő nem tók' szabatosan tövek.
Aminthogy a csó nenl csök' magyar földön csövek.
Anyós kérdé: van két vónr, e7'ek talán vövek?
Azt se tudom, mi a cő, egyes sámú cövek?
Csók. ha adják - szazávaljő, ez benne ajó.
Hogyha netá'n egy puszit kapsz, arrnak neve csó?
Bablevesed lehet sós, némely vinkó savas,
Nem lehet az utca hós, magyarul csak havas
Miskolcon, ám Debrecenben, Pécsett, Szegeden,
Mire mindezt megtanulod, beleőszülsz, idegen.
Agysebész, ki agyat mlit, ofthon ír egy művet
Tűt haszrrál a műtéthez, nem pediglen tiivet.
Munka után fiivet nyir, véletlen sem fűvet.
Vágy fÍiti a miitősnőt. A műtőt a fűtő.
Nyáron nyír a tiizelő, télen nyánal fiit ő.
Tobb szélhámost lefiileltek'
Erre sokan felfuleltek,
Kik a népet felültettek,
Mindnyáj ukat leültették.
Foglár fogán foglyuk van. Nosza tömni fog;uk'
Eközben a fogházból megszökhet a fogly,uk'
Elröppenhet foglyuk is, hacsak meg nem fogiuk.
Fómérnöknek fáj a fe.;e, vagy talán a fője?
Öt perc műlva jő a neje, s elájul a nője.
Szazados a bakáll< iránt szeretetet tettetett,
Regge|enként kávéjukba rut szereket teteteft'
Helyes, kedves helység Bonyhád, hol a konyhád helyiség'
Nemekből vagy ig€nekből született a nemiség?
Mekkában egy kába ürge Kába kőbe |ővet'
orságának nevében a követ ktivet követ.
Morcos úr a hivatalnok, beszél hideg' s ridegen,
Néha játszik, nem sa.;átján, csak idegen idegen'

Szeginé a terítőjét, szavát részeg Szegi szegi,
Asszonyának előbb kedvét, majd pedig a nyakát szegi.
Ingyen strandra látryok mentek,
Minden előítélettől mentek,
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Estefelé arra mentek.
Én mar fuldoklókat mentek'
Eld<inttjttem, rnegntisülc!k, fogadok két feleséget.
Megtanultarn' hogy két fél alkot és gaI.antáI egészséget'
Harminc nyarat megértem,
Mint a dinnye rnegértem,
Anyósomat megértem'
En a pénzem rnegértem.
l{ibamentes mentő vagyok'
Szőke Tisza partján mentern,
Díszmagyarom vizbe eseft,
Diszes mentém menten nrentem'
Szövőgyárban kelmét szőnek. Fent is lerrt, nreg lent is lenl
Kikent.kifcnt késköszönis lent is fent rneg fent is t-ent'
Ha a kocka ú.;fent |ordul: fent a lent és lent is fent.
Hajmáskéren pultok kciríil körözött egy korcizött,
Hagyma lapult kosarában, meg egy adag kölózött-
Fölvágós a kozépháwéd. Hárorn csatárt fölvágott
Hát belőle vajon mi lesz? Fasírt-é vagy fcilvágott?
Díjbirkózó győzött tussal,
Nevét írjrik vörös fussal,
Lezuhanyzoft meleg tussal,
Prímás várja forró fussal.
Hatríridőt szaboft Á.ron, árat venne szabott árorr.
Awág ríron hat határon, Kitartásod megltat. Arorr'
Felment - fölment, tejfel - tejföl.,. Ne is folytasd, barátom!
Első lett az ángyom lánya a fölemás korláton'
Magyarország olyan ország, hol a nemes nenrtelen,
Lábasodnak nincsen lába, aki szetnes szemte|en.
A csinos néha csintalaq szírwat|an a szarvas,
Magos lehet a .agti|an' s Í"alkatlan a farkas,
Daru ízáll a darujrlra' s lesz a darus datvas.
Rágcsá|ó a mérget eszi' engem esz a méreg
Gerinces vagy rovÍrr netán a toportyán fereg?
Egyesben a vakondokok vakond avagy vakondok?
Hasonlóképp helyes lesz a kanon meg a kanonok?
Némileg vagy nemileg? Gyakori a gikszer.
,'Kedves egesz seggedÍe!'' . köszönt a svéd mixer-
Arab diák magolja: ,'tevéd, tévéd, téved,
Merjél mémi mértétikel, mertek' memék. mértek.''
Pisti így szól: ,,Kimosta anyukám a kádat!''
Viszonásul kimossa anyukád a kámat?
ovodások ragoznak: ,,Enyém, enyéd, enyé'',
Nem tudják' hogy helyesen: tiém, tiéd, tié.
A magyar nyelv, remélem, meggyőztelek, barátom,
Ki'iltin legeslegszebb kerek e nagy világon.
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Inodntrvri hÁzi ve nsEr.ry

o ^,<u

A lendÁs l'rnrÁnideje : 2oo2. sze pre rvrbe n 27.

l. Mely e]g)iittesek tag|a a Politechnikum egyík tanara? Kt ő?(3 pont)

2' Mivel Íb11lalkozrrak a kilvetkező tudomátryok (il|. módszerek) szakemberei? (7 pont)
ballisztikiL, lba|neológia, daktiloszkópia" gerontológia, nurnizmatik4 omitológia, paleon.
tológia

3, Foldra1zi kérdések következrrek: (5 pont)
. l\4i vojlt lt.akónia ókori gtirög tartomány széklrelye?
. [{ol vcllt Gallia ókori római tartomárry?
. Melyi]< rlrszág latin neve volt Bohémia?
. lJol volt az ókori l l lír ia?
. Mi voit;az ókori rreve Portugáliának?

4 Mit1elr:ntenek a k<jvetkező szólások, szállóigék./ (5 pont)
. Nemo cr;t propheta in patria sua.
. Ecce tromo!
. Frailt)', tthy narne is womanl
o Nomen iest omen.
. Oh, sa.nr:ta simplicitas!

5. Kik ilkn"-k össze? Kik a szerzői az alábbi operáknak? Melyik pár a kakukktojás?
( I 1 pont)

Antoine Desiré
Bess Pel léas
Deli la Porgy
lsolda Sámson
Mélisande Trisztán

ó. Lermontov: Korunk hősc című elbeszéléskötetéből A fatalista című résáez kapcsolód.
nak a köveükező kérdések (A PopulArt {iizetek 60 kötetében is olvasható): (l0 pont)
Mit jelent a cím? (l) Milyen kártya3átékkal múlatták az időt a katonák? (l) Hogy hivják
az elbeszrll(it? (l) Mire fogadott? N{ennyi volt a tét? (2) Mi fudható meg a jelleméről, a
felfogásáróll? (Idézeteket kérek.) (2) Mitől részegedett le a kozák katona? (1) Mi volt
Vulics utrllrió mondata? Mire vonatkozott ez a megállapítás? (2)

Sikenes kurnkodÁsr kívÁnunk'

A MűvészetismeÍet-munkacsopo11
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(artt i  nern egyéb, nr int a Í)ol i tec l rrr ikurr l  sz isztérlr l r iának a r . t .ndszerc)

részletek a ta\' i l l\, i I Ítl ltoqási;korl e]hanqzot(
-  nye lv r i j i t ás r  t t rekvósckr 'o l  i s  ánr lk t ld t j  .  kópzavarokbó l

$ls
Szcl'l ie szt'r,c

,nqk

\4ottó: Az élet biza kafurcos

N{ irrt lenckelőn szerchrétn leszogczrri.
lrogr' én ezcket a perccket elcr.c ttcrtt szc.
rc(ent a Pol iteclurikurnban. I:z egy l( ik
tcl1cs l ' luhogás, ahol tok rrr irrccnki r lk
|ár.adt. ]\4ert a teljes kifiir.acl/ts is nagy'orr
|ontos, nekúnk ugyanis az a |oIrtos. ilog1,
senki rte alud1on jóI Na tessék, lát l iatóarr
rnindenki úgyesen olvasgaÍ rnár. ' .  Ja.
hogy ezek olyal anyagok, melyekct vr-
zuá l i san á t  l chc t  |ogn l .  l t r rk i j z l re r r  bcsze .
lek! Nern nrondjátok!.fudjátok, 

nagyon félek árn, hog5,nenl
fogtok szeretni azért' antit lrlost rnondok'
dc Inrt csiná|jak, ha eszcnrbe.jutotl Lá.
tom Is nrár az enylre rénlú|ctet a lelrarcolt
arcokon'.. Szóval annak el lenére, hogy
bc vagyunk záwa a saját létszálnunklle,
lclret, hogy minden struccság dacára az,,t
megoldás, hogy fel kell velrni ide egy
tartán, és ő rnajd beaktivizál.ia nragá|
valami rendet vág a rnunkában. ] 'udorn.
tudonr, volt nrár itt egy enrber, Joltn, egv
Iryperkorrekt ember, dc ő most netn tar-
tózkodik jelen. No meg a felerlés hcnrá.
lya és az újak arnúgy is rárakódtak. ' S
bár a hel1'zet nagyon harci, ti csak ne
vesszétek kedveteket, hiszen ezt nenr
te Iretjük'
Az ember életvédő rnódon dolgozik - aki
.1ó, anlak nem olyan lossz., s az etnbcr
etnber, nem bÍjjik ki magábóI. És akinek
cz nem kenyere, arrnak is lehct ajcivőbell

kal i ic  sa.  i  { i i tha ta l i i lurrk c i ly-cgy zsh[ l r;rnracs-
kát per eIrrt lerI  l t t  a soha r ' issza ncttt  térő a|-
kalo lrr .  Irog1 zász l t iv i r ,(1kdnt beIcrokl iarr jurrk a
dologl l r i .  t lent beszó l r ,e arr i l l ,  l roey t111,. jot l l l
[ rc lyzet l len a harr l tac l tk fáz ist  rs d i l lore kc lI
r ' innünk

i\urél, a tanalrl'aghajtó rnond eg1' r,alanrit.
i lIctve csak r i l lít i isokat tesz. t{al lga csak: ci l-
ben a.hil.tclcn szétrtippent r,ilágbin, a tiin1eg.
t lemokráciák tr i l1eIen ébretlése i<leiérr néháirr
c.r.c t logrrtákl.r iI irrt|ult ft l  az az e|t|t lE()lr lcII) iI
(és tnos1 ir1ra |cItúrcnúedil l) - cg1 cbkcrrt
rrenr kel l  rnegijcdrri, nem vjne nreg1.. csak
egi 'nagyon kornoly dolog _, hogy bi:ony kr
kcllene jÖnnr ebből a sr{'rdagasztásból. az- irliik
ttttatt kel l  változtatni- Ennek érdekében a
l lot.zl lsztosag t,|ctcrrnrlráltsága cl I cItcr c Icl.cs t
ke l l  te r r r rL i r rk .  s  az t r in  karban kc l l  t ,nar iu r i k
ezt a lépést. l{iszcn ha ntár úzcrncl í- 'g\i t lg\,.
cs Ine8 szef\/ezcti szenrpontból is 1.rr. lalntakal
re.|t' az nelncsak félszellem fe ladat á..nl Nenr.
cz nem 1ól fcikó;lzcltségürr]<bő| kovetkezrk.
ncIrl '  Á Pol iLlan ir rrregó|ésről r.an ttr in<liu szrl
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i\,.lt ugyanis közvéleményt folytatunk neIn
|ii alatt rjs nem nyíltan, felülemelkedve
azon, atlritit nern lelret; mi lratáteset alatt
vagyttrrl.', lnálunk a jóirldulat totális. A
kérclés L'ú'lópatakként hallgat. Rágódjunk
egy kicsiny't, ha rrenr muszáj, rajta| Na
látiátok, Ira valamennyire nenr tudunk
cgv vala'mit kitudni, rnáris közelebb va.
gyunk ahlrroz, hogy agyunk helyett a
gon<lolataink nagy;ából élctjeleket adja-
rrak rrrap1rrl ir-ó l '
No ttrost, lrnindetlből követkczően, vala.
ttttrtt lto.:1 a lretcdik utárr fog követkczni
a nyolcatlrik e zentúl rnár nrindig, szá.
ttlunkra nl]nr tnegnyugtató a beérkező
gy'erekek.jelIege' nriközben a sz1rtnuk is
ct.őscrr ru1;alrr lasan alakul. Nern bcszéir 'e
arról, hogil a bc.1árókat csak a rontás érr,
az- ellrárítjrsban gyakorlatlanok. Es lra
rnóg lro:zzátesszuk' hogy ezek a tirrédzse-
rek esz:tre:letlerr labilisrrk, nrég a dinami.
kus nro::gásbaIr lévő egyensúly (diatektt-
kirs trraterializInus) sern jcllernző rájuk!
;\ kulturl i l t  lral lgatásról nenr is beszélve'
í]lrit. ' - abban az állandóan zizegó lrangu-
latllarr, llz a túiburjánzás, anli ott folyik..
ott rop.jáll a csuhajt.
De r'igyál:at, nem szabad elveszteni a
srrl;'kot liurél megpróbál irgy |ogalrnaz-
rri, tlrintlta nem mondana senrmit, anrit ő
tnottcl' l,z űgyis senrnri. Nlinclhiába' Lát1a,
hogy néhir nlondania kell dolgokat. Pró-
bál egvr;zlrni lenni és igazságtalan.
Könnyű. dolga van, mert már a lelkiisrne-
ret.|rrrdallás dolgozik benne' a telefont is
cIlensógier; hangnernben hallgatta végig.
Ó az ang;lal tig1wédje, Vitát szeretne
rr1' itr i i .  de nrár Ie ís zárja (csak a magáét
zár.1a be)'
r\ ;óból a rossz értelemszcriien követke-
zik. ott Van például a váltott lovas óra-
tartás, i11,enkor két tanár ül rneg egy
osztálvl ' ilg,v lesz az óra kicsit kétfejű és
kicsit ít ir.t icn' Azért valamit tanul a gye-

rek' de nclm veszélyes. Anr ha kiszánro.
lod, ez egy szánrtani nulla, ós a nullához
sokat lelrr:t segíteni, mert nrinden segit.

ség. Teszenr azt e1y a nullánál picit több' sőt

a lrároln is több nrirrt a semmi, a lrat n]eg

l lat lal t öbb. A rrégy rrégy' dc nem öt és ttelrt i '

lráronr. Ir,Iég csak maszkírozott hárrnasnak
senl nrondlrató. De ezt felejtsétek el, ezck

lrülyc szárnok voltak.
Nagy íinanszír-ozási hajcilro várható, ezet1 a

kö1tségvetésben legyetck visszafogottarl akti.

vak. rnég a körryörületes nyornulás seln t l lcg.
engedet1 Trrdonr, hogy nagy a bérnyorlrás. a

február.eléggé teljcs ltónap, sőt a l l .  havt
ilzetést' lttert jár ós szokásos, rneg is kapjuk'
Ez nettr 1opás, ez nraga a cél- lde' apárn, r'ét-

ntetredzser kcll, nenr ernberi pénzbeha.jtás,
Minden dÖntés ne rrr ba1, lrogyha nregsziilctrk
és errtbcri leg sz'ület ik nreg. Ugy érzetn tsrl let-
r'c ttiagatokat. a rálrirtelonliedett dtntóS ket
tiltakozó igennel eg5lütt is olyan, ilrint a sír-
lak, csak gurniból van'
Szir lrLac tud1a, mire gondol az Eva: nettt itt-
dult egyházi bajnokság (sem). De nrost, hog1'
Póter rncl lszólességgel melléál lt, nrost.j ön az
igazr: sok kicsiból egy Nagy Durrarrás' Trrrul
tarol ntostantól' aztful ott van a 9.-es élennótl
isrnétlése mint tananyag, vaÍjáték ebé<i után
(hánytatás és hányattatás) és még sorolhat-
nánt' Úszáson is voltak, de elrepedt a meden-
ce. Van is egyikükön egy fantasztikus kar.
nrolás, ami állítólag a faltól jött a fe.jére, Az
ablakot meg akkor is be kell csukni, ha l'eltc-
keredünk rá.
Csörrd' rnost nirrdent elmondunk' és utána
be szélünl, tudom, hogy elmondoÍt valami| a
kolléganő, szerintem azonban nem arról van
szó, amit ő gondol. Nem tudom, jól értem.c
rnagunkat, de rrragyarul arról van szó' megtnt
nrondjunk igazat! Na ne, azígazságot, azt
valaki mással beszéld meg!
E'n nráslrogy emlékszem. Pénteken nap volt,
eléggé nern volt nagy dózs, csupán csak ha.
bos latrinahanglllat' merthogy habos tajtékot
vert az érdektelenség: és a gyerek ott áll a
rrlanta keltette hab kellós k<!zepén, de lega.
lább kiszabadult szülei kavalkádjából. Van
néhány.1ó sütetű család' ahol ráparancsolnak
a gyerekre: tessék gondozódni! De hát hog1'
is lehetne ezt rnegoldani, ha az értelmesebb



q 4

ktilykÖk alpáriak, a bunkók Ineg bunkók,
a |rr|aragóslroz pcdig bunkók kcl lcrIck' I:s
lta nent ttagyotr hÍilye' vagy lcgalábbis
ner'elhctő a költjk, akkor rnég látens lc.
zárkózó sem Iesz belőie' Arr.ól azonbatl
szillte rneg vagyok győz<idve, |tog-v ncIrt
tantrl lrelyette a csoportborltás.
i\4i lelret a rrtegoldás? tigy ol;lan Í'őld.
alatl i  nrozgaloIn kel lcne nekik, anlí egy-
ilen szetn e[őtt va-rr, lehct pl' oIyan katne.
ra, anrely nern publ ikus. IIa nern vagvunk
g)'crekpál1o[ók, legytink rnurrka.;ogászok.
.jttssLtttk cl naplótó| a naplo1l l is igl Es ak-
kor nenr fordulhat clő, hogy a del ikverrs
azt se veszl észrc' hogy neIn volt ott' lvli
kcjvetkezik cbbőt? l{ogy nri szétizelljilk
egynrást a komp|exitás erőltetóséve[, cz-
zcl szenlben a gyerekek Irent csinálnak
selnIlut a kezükkel. I,edig én Írgy tudorn,
lrogy kicsi gyerekek nagy baronrságokat
tudnak csinálni. A beteg nreg lriányzó
gr crck.1ó' ha nyúl valamilrez. Es a nyol-
cadikosokat kicsit gatyába kell rázni
\, l inden i lyen esernény után lreszélgcti ink

áIn, ez a Inennvrségi része a dolognak. I irr
nlógrs azt.jar'aslorn, hogy egy osztáLyidőn
|og|alkozzarrak a kol légátl a dologgal a gycr.
nrckek társ aságában. A n:rgyarár:yír 1lt-i ká l i s
fe'iIődés Íillr,tárr ugvanis rrla Íbgtrrk kczllc lr
kicsi gclrrdöf i .  iIa egynrás ö lébe t l lIrck' nerrr
btztos, hosY ez nern lerenltheÍ rossz hcl1'ze-
teket... Jut eszeItrbe, a kel l  szűlő is turttyira
rcndescrt tt lettt el, a szűl( i i  intenzitást pediu
ncnr szabad hagvni aludni.
1\'ícg nróg a D()K-öt is kelIene egY krcslt
n\,ontkotl l tt '  Sokitn vannal l sokkos ál. lapotbarr
nregrs Ligv lr irszik. hogy ntozog, a bcltarralorl
ntozog' |r,íitqrerlrg cl kelI döntcnúrlk. houy
pr r l r : i k  ; rkar r r r rL  l cnn i .  vag l  kc rnc ' r rvc l  L r r
atrtortdti vagy'ok, kcnténynek kcl| leruriink és
optrrrrístáltak
ja. hogy'bizonvos happy r:ndek el( ire be van-
nak ígérr',cl

2002 júrriusál larr We kerlc és a Vcndcl rrtcir
között ingázr'a
Az Irnokha.ngy,a
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