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EMLEKEZTETi
Az Iskolatanács 2003. április l-jei ülesérő|

Jelen volurk:

M&tr{s
JÁM
ALfoEZOO
KatnÉ
AnZzu
Poly-lP
AttiTiiid
GézAndGúz
Afr{Foli)sz
(m)Arrer-X
Monopoli
M.O.lN.D.
NincsZsák
27-eS

-szülök

Goldrubemé Héjj Katalin
Dr. Béres Jrrdit
Geréné lúatzner Katalin
VríLrtrcgyi l|ona
Szikné Piros lvíagdolrra
Baranyi Eva

-

Jeney Sarolta

diákok
Sákc Bea

Balogh Dávid

Lúács Vivien

BalheSoK(K): Csillag Zolt.áruré
Intenzív o.
Pöpec
Markcting

-. GÍitr Novrák Beatrix

VendÉg: e'on<ta Er:lsébei, Verdcs Évatauirok' Jándi Judit szüló

Tárgyalt napirendi pontok:
l. ''lrlÍi folyik a tanórákon?' témakörben a Koordinációs Bizotbnrány álta|
tézkedési terrv véleményezese.
AuréI ismertette az intezJ<edésí tow egyes elemeit. A jelenlévők elmondták
és megállapiítonrilq bogy a diá& kepviselök kis létsámú jelenléte nem teszi lebaövá bolÍ:
az ő aktív kiözreműködésiiket igenylő pontokat tlárgyaljuk.
2. A diák képviselet megerősítését szolgáló tervez€tt tréning előkészítése
Felmerült egy diák kepviselet megerősítesét sm|gá|ó béning megszervezésének ötlete. A
jelen lévők llöbb kérdést,javaslatot fogalrnaaak meg a temával kapcsolatban.
Mi lehetne a célja a tréningpek:

onszenaeződés, érdekképvisele! feletósségvállalás megtanulr{sa
Személyiség.fej lesztés
CsapaÍépítes
lnformiílis kapcsolatok kiépülese

Felvetődött továbbá' hory a tréningmegszewezésébe, lebonyolításába célszerű lenne |dl|t
szakértőt bevonni, akinek a segítségéve| körvonalaáató lenne a ffining tematikíj4
tama. Fontos kérdes, kik veryenek részt a tréningeq milyen szempontok alapjrán
kiválasáas, vagy netalrfua leryen teljesen nyitott a reszvétel lehetősege.
Az ülésen rilsavevök ú5l láttrá'h hogr indokolt ezekól a kérdesélaől trágabb körben
ni, ezr* abtnn állapodnrok meg' hogy az oszlílyok diák IT-képviselöi viryék be a
osztályidőrel.



zonyított4 hogt a gondnok ncm teljes körültekintésseljárt el ery csctben' arnikor illetékte.
leneknck kiszolgá|tatott szeloénykulcsot. Az es€t l<apcxÉn élszcriin* látürk további vissza.
élések megelőzése érdekében a kulcsfelvétel körll|nényeit egy&tclműsít6í.
A gondnok' Szűcs Iászló szebénylutcsot a személyazorossig ellaórzése' diákigazolvríny
felmutatása ellenében szolgíútdhat ki.

A következö IT üles április 29.én lesz es a ta*árok vezetik.

Pest, 2003. iprilis I l.
kndvaiGytirryi

EMLÉKEZ?TETÖ
Az Iskolatanács 2il)3. április 29-i ü|éséÍ6l

Jelen voltak:

}í&Ms
JAM
ALfonZOO-
Kabaré
AnZsu
Poly'P
AÍíT|ld

. rltczAnou'uz
Ato(Polila
{m)Astcr-X
Morcpoli
Ird.o.N.D.

szíilök-

Dr. Bétcs Judit

i"*u**ado,o"

. :

diIákok
Szöke Bea
DominiLfula
Balogb Dávid

]KaocvÁdricon

MOcrgdy

KÍisáiánErika
oláh Panüi

Sfuecz en<bls

t.r**t
sáÍközi zJo|t

:

Jakab Judit' Trng Anfua' I-€ofini qÉrs/i
Megyeri Agnes' Jándi Judit sdiló|q Caoncsi

Tfrgalt napirendi pontok:
1. AIagnépszoübbiskoltpolgár-di[ialkaPcsotdosfelvetések
Két elóte{esaés ér*ezett az lT-hoz a Legnépsz€fűt,b iskolapolgfr{ii e|sö forürbjával a
jelöléssel kapcsolatban. Az eryik 82Í javasolt4 ho$r a díjat idéo oc adja kí az IT, ugranís
töt'b iskolapolgár komolytalanul vettc a jelölést _ elrmtván ezze| a játékol A mlsik aról
táj&matoü' hogy néhány jelölt nein szerenre resÍ v€oni a második fordulób ez'tr kihú.
zatták nev{lket ajelöltek nérrsorábóI - nem érezrÉn a 'listát e}ég hitclesoek..
Ilosszas vita kezdödött a felvctések nyomán a kialakrrlt negalázó hcly,atröl ajuta|nazísok
p€,dagógiaÍ értékeiról' a sérülö demolrstilils ryakb'rlrrd' a szavaz{s közben víLoző s*

NincsZsák JencySarola
27-cS szabóBcaÍÍíx
BalhéSoK{K): Csillag Zol6mé
Intenáv o.
PöpGo
}vía*eting
GÍiff
Taner6k:
Veodég:



bályokról, e néwe| tiirténö szavazás lehetőségeiről, egy új válasaás lebonyolítrisának r
tősegeröl. Szímtalan megfontolandó érv hangzott el pro és konba. végiil; IT döntést
zott: a Leg'répszerűbbiskolapolgár{íjat idén nem kapja meg senki (ló igen' ó nem, 3 ür|
tózkodás). üJgyanakkor hangsú|yozzrrlq ho$, elítéljük azok h ouaixa| jetáte.i *oo;aq.
akik viccet'csináltak e dii odaítéléséből' és sértö helyzetbe hoarík nehreny iskotatá"uía#
névtelenség mögé bújva.
2. A 2002/J'as díjak odaítélese
Az alábbi iskolapolgrírok kerÍiltek ajelö|ö|istríra, köziilük választona ki - titkos szavazásset- az|T az idei év díjazottjait. A névsor az évzrárón deriil ki.

' A jeÍriiltek listája
Ev diákja: 9.:

10.:

Andrási Andris
Bodolai Bori
Hatházi Sándor
Láair Lehe|
o|áh,Panni
Ruttkay Zsófia
Schepácz András
Szabó Domi
Szelecki Dóri

Évfo|yamo[<:
":7.1 BertalaaBrigitta

Ká|mrín Jri|ia
Kárpláti István
Takács Ándrás
Major Csilla
Nagy Eszter
oláh Panni
Lévai Balázs
Nagy Kata
Romluiny Gergő
Somogyi Péter
Szabó Domi

. TaÍ&ási Dani

Post-Politechnikum:
Banfalvi hófi
Huszir András
Szirmai Marci

Fiilig Jimmy:
Andrea a gazdaságibol
Bél4 a takarító
Csobot Miklós
Csoncsi
Év4 a bÍifés
HujberZsolr
PáosGyörry

Legjobb orztá|y:
ÁlfonZoo
BalhésoK(K)
NincsZsák

. Poly-P
Ev csoportja:

KPTV stríb
Másik Színluízjunior
Masní
Poli-szülinap szerv ezni
Testkultura mucso.
Video.szakkör
7*r.ede

Czínín Dorka
Ganyec Ákos
Kendle Tamás
Kiss Blanka
KloitprDóra
Ifuudy Norbert
Pál Manda
Péter'Viktória
RákuiDánbI
Somogyi Péter
Sunturyi Niki
Szőkre Bea

8.: Vargra Kitti
Balogh Dávid

. Gábor Péter
Ruttkay ZsóÍia
Szclecki Dóri

Mátyás Zsolt
olríh Kata
Pe|sőczi Gergö

13.. Ujlaki Annarnária
Ev szülóje:

Csillag Zolt.fumé
Pálos GYörgy
Petrík Adrien

Po|ífuer4íi:
Gallai Zsófi
Major Csilla
Pálos György
Schepácz András
SchiffAndrás
Szabo Domi
Takács András

A legközelebbi lT.ülést a di:íkok vezetik és jegyzókönyvezik 2003.

Pest,2003..rrájus 5.
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Hétórás tirömfocí!
Május 23-án lesz az az örvendetes
eseméDYo amelyen a Polítechnikrrm

apraj a-na gyj a egyfolytáb an
hét óráíg focÍzhat!

Jelentkezési határidő :
május 2l.'

Részletek a Tornah ázbaa!



IsKotABÍRTsÁct rrar,inozarox

A Somorjai Eleonóra (sziilő), Lévai Ba.
lázs (diák) és Szabó Lrásztó (tarrrár) ösz-
szet,etelü iskolabíró*íg 2003. rr.íjus 5.én
tásgya|ta a következő Ílgyeket:

Czoboly Márton, Dobai István és
Barabás Judit (MOND) osztá|yos

tanulók ügte

Mártont, Istvárr és Judit.ot Láng Andrea
panaszolta be tiltott dohányzis miatt'
akiket a panaszt megelőzöen több alka.
lommal, iskolaidőben ért az udvaron do-
hányzáson osxályfónökiik. A sokadik
esehél erről a szüló is éÍtesítve lett. A
panasz óta hasonló iignő| Iswrín és Judit
esetében nem volt tudomásuk az osz-
táyfónököknek.

gítséget nyujtson annak érdekében, hogl fi.
gyelmüket elterelhesse erről a káros szenve.
delyről, Mrírtonoak' Istvr{rurak és Juditrak a
szÜnetekben a TomaházbaÍ'" illetve arrnak
közvetlen környezetében (oszlopos res4 ve.
randa, sportudvar) kell tartózkodniuk, a test-
kultúra-tanrírok vigrázó tekintete mellett. A
testku|túra-munkacsoport vrillalja' bogy a
sáinetekre biáosída számukra a sportolási
lehetöséget, ehhez a termeket és a kívrínt sze.
reket rendelkezesre bocsátja, akár hosszabb
es rendszeres hasanálatra kölcsönbe is adja.
A szünetijelenlétéról a testkultura tanriri ai.
tajára kifrggesáett íven kell aláírniuk. A
rendszer bizalmi alapon működid érkezésü.
ket es távozásukat a helyvíruöl senki nem
követi nyomon rendsarességgel. BüÍébe'
ebédelni nehebek, de dolguk végeaével aJtÍdit elismerte a pmasz jogosságát, ve.

góta doluányzik, eá anyukája sem tilda
Nemérzi magát ftggőnek, de neheze!
állja meg, hogy ue gnijtson cigarettára.
Márton esetében súlyosbí1ia a he|yzetct,
hory a panasz lóta még legalább két al.
kalommal bukott le ismételt dohrányzá-
son.
Márton és Iswdn a kiírt időpontra nem
.;elentek meg a &írgyatáson'.csak jóvat
késöbb' az ügy trírryalása után érkeaek
meg. Esetleges késésükröl a bíroságot
előre nem tríjékoúAfrÁlr ezert meghalt.
gatásukra már nem volt m&. Ilyen eset-
ben a bíroság csak a panasáan foglaltak-
ra és oszüá|yffuröke kiegészító informáci.
óira hagratkozlhat.
A fentiek alapjírn a bíróság a következö
határozatot hozta:
Istvánt és Juditot firyelmeáetesben é.
szesíti MáÍtont. tekintettel a súlyosbító
körülményekre . intés feryelmi fokozat-
ban részesíti, torvábbri hogr hasanos se.

tÁtozú, az évzátó napjáig hatályos (a vizsga.
időszakot is beleértve). Arnennyiben ebben
az i&iszakban akár csak gry alkalomma| is
rajtakapják őket dohányaíson' úry ez a btin-
tetés a következö tanév I. nqsrcdévéig kito.
Iódit vary legkonábban a 18. étetéviikbe-
tölt&ekor sziinik meg.
Indoklrás: A bíroságnak aem celja Márton,
Judit és Istvrin |eszoktat.ása a dohiányzásról.
Az iskola mozgástere is korlátozott' de a
sátn.íra inányadó, a kiskoruak egeszségvé-
delme érdekében született hatályos oktauísi
töwény ide vonatkozó tiltó paragrafusait nem
hagyhatja fig;relmen kívÍil. Maryanín aa
betartatni köteles. Ezek a korlriÉozások a fel.
nőtt dolgozok reszere is kötelezöek és a ta-
pasztalat szerint betarthatóak. Ilyen tiryekben
tehát nem tehet mást, mint a dohrínyzás ke
rti|ményeaek ismeretében és mérlegelésével a
következő fegyelmi fokozatot ója ki. A
me|lékbüntetés pedig legalább az iskolábm
eltöltött időre probál haszrros, é'rte|mes alter.
natÍvát nyújtani az egeszségk&osítás, az óo.



rombolás helyett. Rernéljük, hory Mfu.
ton eá az idószakot kellő önfegyelemmel
viseli.

Budapes! 2003. m"íjus ó.

az iskolabírósrig nevében: Szabó László

A Varga Anna' Veisz Júlia' Diósi Alojzia
összetételű Iskolabíróság 2003. április l.
jén tírgyalta a következő iigleket:

Borbós Melinda' Csapi András,
Scbepácz András MOND osztályos

diákok Íigye

A dirákokat osztályfönökÍik' I'.áng Andrea
panaszolta be' mert igazolatlan hiányzÁ-
saik szárna alapján nem t€ljesítették az
ezzel kapcsolatban korábban megkötött
szerződest,
Á múlt tanévben minderyik diák igazo
latlan óráinak sáma elérte

Ándnás 15, SchepáczAndráspedig 15
ónát mulasztott. Év végén az os*Á|yf'c-
nökök egy o|yan megállapodrást javasol-
talq hos/ elteki:ntenek a következrné-
nyektöl' amennyiben aznnban az érintet-
tek ajelen tanévb€n 5 ónánál tóbbet mu.
lasáanak igazolatlanul, akkor az osz.
trályftnökök az Iskolabírósághoz nyujta.
nak be panaszt. A megeryezest ínásos
szerzfues fonnájában rögzíteüélq s a
dokumentumot az összes erintett dirák
a|áíÍta. A benne foglaltakat Bortas Me.
Iinda Csapi Andnás és SchepáczAndrás
nem teljesítette; így esetiik az Iskolabínil
ság elé kerÍilt.
A tárryaláson a bíroság rákérdezet| hogy
miéÍt vállalták a szerzödést, holott annak
tartalma miatt kétségesnek tiinhetett,
hory az elöírtaknak meg tudnak felelni.
A diákok minderyike úgy nyilaÍkozott:
ére,á;ék" hory a szer&es betartrÁsa valo-
színűIeg nem sikerül, de aláírták' mcrt

szímukra úgy tűnt' hory abban a helyzetben
ez az egvetlen, amit tebetnek.
A jelenlegi igazolatlan órák szerint Borbás
Melinda éppen túllépte a szerzódésben rög-
zített hatá'rt (5 2/3); Csapi Andrásnak l l'
Schepácz Andrásnak pedig 13 igazobtlan
óníja van' Azon tul' hory Csapi Ándrás nem
igazolt ery tanítási napot' a mulasáfook ké-
sesekböl szírmazrrak.
A bíróság tagiai a diákokkal kötött Ínegá]la-
podrís köríilményeit több ponton kifqgásol-
ták. A tavalyi igazolatlan hirínyzásokéves
mértékét nem érezték olyan súlyos fegrdmi
vétségnelq amely indokolná' bo5l arurakha.
ttályosságát' büntethetöségét. akár ebben az
átvitt érÍelemb€n is . a következö taÍÉvre ki
lehessen terjeszteni. Ezen felíil túlságosan
szigorunak ítélték az 5 órás határ megvoná.
sát.
A bíróság fó ellenvetése az volt, hogl a szer.
ződéseket ery olyan időpontban kötötrék.
2002' szeptember 26.án -,arnikor az előzó

osááty6ttökök semmiféle dokumentacirít
nem nyújtottak be az Iskolabírósághoz'
amely fe|ffiggesztett á|lapotot teremthetett
volna, s íry megakadráIyoáatta volna az el-
évülést' ezert a bíróság úgr döntött hogl a
határozat meghozatalakor e|tekint a sanrző-
dések fi ryelembe vételetól.
A bíróság felhívta az érintett diríkok firyel-
mét' hogr ery ínÁsbeli megállapodrísmegkd.
tésekor felelősségteljesebb módon jarj annk
el. Csak akkor ídanak alá eftjta dokumqr-
fumot, ha annak kóvetkezményeivel is tiszüí-
ban vannak, illewe váülalják aaÍ. tla rigy ér.
zilq hory a rögzített feltételek számukra tel.
jesíthetalenek' akkorte5rék ea szóvá, lép
viseljék érdekeiket' próbáljanak eryéb' amá.
sik félnek is megfelelö, de számukra betart.
ható mego|drást javasolni.
A bírósrág kérte a diákokag bog ahltác.oza-
tot ne értelmezzék úgt, mint amely akésöb-
biekben óka igazolatlan óráik növelésére
bátorítja"



A bíróság kijelentette, hogy haaz érintett
dirákok továbbii igazolatlan mulasár{sai
olyan fokot érnek el, hogy ők e tanévben
újra a testtilet elé keriilnének' akkor ez
szímukra súlyosbító köriilményeket je-
lent egy követkeá kírryalráson.
A bíróság kéri az osááyfónököke| hogy
a ?AvaÍta|an miiiködés és a jogszeíiseg
biztosítása érdr;kében ügyeljenek arra,
hogy a trirgyalás körülményeirö| az ijsz-
szes érintett fe|iet az előírt határidőknek
megfelelően táiékoaassák.

Pá| Vanda /Afro(Poli)szl iigye

vandít osáályfiinökei, Fábian Péter és
Vácziné AmoÍd Éva panaszolták be két
okból. Egyrészt igazolatlan óníinak sá-
ma a harmadik'negyed végére elérte a 23
órát, másÉs?* több ízben megszegte a
dohrínyásravonatkozó - atörvényes
szabályokkal <ibsztrangban kialakíton .
iskolai előínásofi:al Az igazo|atlan órák

sésekböl szármrazik. A tóbbi 4 óra eseté.
ben Vanda iga;zolatlanul távolraaradt n&
hríny utolsó taoóráról (6. és 7. ónák).
Az osztrályfóaökök az igazolatlan órákkal
kapcsolatban januárban beszeltek Van-
dával és edesarryjával. Azótaő csak egl.
szer késett el. Másresá az igazolatlan
órrík magas száma, valamint a dohány.
ással kapcsolatos feglelmi probléma
miatt az osáályÍönökök sziiksegesnek
ítéltél hory az Iskolabírósrág fogtalkoz.
zon az ügryel.
Vanda a tarryaláson elismerte a panasz-
ban foglaltakat. Nem igaán fudta tétele.
sen megindokolni' hory miéd,,rrem volt
képes'l bemeruri bizonyos utolsó órríkra.
Másrészt meglehetős bimnyossaggal ri$}
nyilatkozott, hogy ez többé nem fog
előfordulni' mert most elhatároáá' hogy
minden érinteüt foglalkozáson megjele-
nik.

A reggeli érkezessel
6ó okaként a kesői indulás
Vanda úgr nyi|atkozott, hog5l
segíség hanem hárríltató tényező lce
,,feketelista". Errnek alkalmaása helyen c5l
egyéni,,útvonaltervet'' vázolq amely némileg
miszikusan' s így a bíróság számr{ra kicsit
homáyosaq de Vanda á{lítrísaszerint egyér-
telmiien eredményezrré' hory ídőben beérjen
az iskolába
A dohányásról kiderül! hory ez tavaly is
prob|émát okozott' de nem vált súlyossá,
mert Vanda szobeli megállapodást kötott
Puskás Aurél pedagógiai vezetóvel, s ezt be
is taÍtott]a. Az ő értelmezÁsében azonban ez a
megegyezes a tanév befeje*ével batályát
ves2dette.
A tiirglalríson Vanda esetében is érzékelhető
volt az' ami a dohányzással kapcsolatos fe.
rye|mi íigek általános jellepetessége: a
bíroságnalq mint problé,mamegoldó testtilet-
nek kevés val&i mozgrástere adódik azon tul,

ryelmezÍetí az érintett diáko| s a soron k&
vetkező bÍintetes.fokozatot kiszabja.
PáVandát - tekintettel akéffile, de Hilön.
kÍilön is súlyos fegyelni problémára - az Is-
kolabíroság szigoru megrovrásban részesítet-
te. A bftósríg nem eróltette Vandára a,,feke-
teliskíf', viszont bízik abban, hogy ez a lépés
még felelősségÍeljesebb magatartásra sar.
kallje hogl az általa kidolgozott koncepció
szerint oldja meg aproblémát.
A bíróság felhívtaVanda firyelmét an"a
hogt a törvényes keretek alapján a heti köte.
lező összórasán' tebát3z igazolatlan óra
esetén tanulói joryiszonya a Köz4 aztuági
Politecbnikumban mepz{nik
A fegyelmi biintetésen til a bíróság nem dol.
gozott ki speciális feltételrendszert a dohány.
ás prob|émájanak kezelésére. Masrésa rög-
zítene, hogy ha Vanda a taaév hátralévö É.
szeben újra megszegi a dohrínyásra vonat-
kom szabrílyokat' akkor a továbbiakban Pus.
kás Aurél pedagogiai vezetövel kell enöl
tár5alnia adott esetben szerződrrie.



Rákosi Dánie| /Afro(Poli)sz./ ügye

Danit testkultura tanára' Láng Andrea
panaszolta be, mert a harmadik neryed-
ben 8 testkultúra órarol maradt igazolat-
lanul trívol.
A panasáoz csatlakoáak az osná|yfo-
nőkök' Fr&irin Péter és Vácziné Arnold
Éva, mert Dani igazolatlan óráinak sá-
ma a hamadik negyed végérc elérte a 2l
2I3 óráLt. A testkultura óník kivételével az
igazolatlan mulasxások késesekbö|
szírmazrrak
Az osáály6nökök a problémáról be.
széltek Danival es az édesanyjával.
Azóta a mulasztlisok nem növekedlek,
viszont az igaznlatlarr órák jelentós sá.
ma miatt az osaályfönökök is sdksé-
gesnek ítétték" hogy az Iskolabíróság
foglakozzsraziigryel.
Dani a trár5ra|áson elismertc a panaszban
foglaltakat. Nem igaaín trrdta tételesen
megindokolni' hog5l a testkultúra óráktól

arr4 hogy az aktuális tananyag (önvéde.
lem) okozos problémát a sámára kotü-
rétan azonban nem fejtetrc ki' hogl mi-
ért. Elismertc' hory ez a megoldás nem
volt szerencses' s megígértg hog5l a tan.
év háüalévő részében nem fog mulaszÍa.
ni a testkultúra óníkról. Úry ítélte meg,
hory reggeli keséseinek megakadályoá-
sához a -feketelista' allolmazása segít.
séget nyújtana
Rákosi Dánielt az Iskolabírós.íg rnegre
vrisban resresítette. Kérte Danit hogy
tetteinek súIyát, lehetséges követkeané-
nyét a jövöb€n felelösségteljesebben
mérlegele, s ha valami problémája adó:
dik' akkor idöben törekedjen olyan eljá-
rásr4 személyes eryeáetésrg melynek
segítségével elkeriilhetö' hogy súlyosabb
helyzet alakuljon ki-
Az IskolabÍróság Dani felvetésével thsz.
hangban úgy raldelkezett, hogy neki a
tanév hátalevö részeben 8:05-ig kell

megérkezrrie az iskolriba és a speciáJis ',fe-

ketelistiít., kell aláímia. Ha 8:05-8: 15 kiizt'tt
érkezik' lR' ha 8:15 után, akkor t igaznlat-
lan órát kap.
A bírósrág Dani Íirye|mér felhívta an.a, bogy
a törvényes keretek alapjrfur a heti k6releeő
tísszórasárn" tehát 32 igamlatlan óra esetén
tanulói jogviszonya a Kiizgazdasági Poli-
technikumban megszünik.

Budapest' 2003. április 25.

Diósi Alojzia iskolabíró

i ,
Áz Iskolabíróság Andrási Míria (sdjlő}
Bögös Dénes (dilÁk) és Vetg Gábor itanár)
összetéte|ben tartott tárgyalást 2003- április
23-án.

Jenei Gábor (AttiTüd) osztó|yor tanuló
üge

Gábott osztríLtyftinökei, Fejes Tünde és Főző
Attila panaszo|tak be, Ésóen egy koníbbi
iskolabírosrígi hat&ozat megsértése' reszben
pedig dohányzás es az iskola engedély nél-
kiili elhagyasa miatt. 2003. január l7-i ítéle-
tében az Iskolabtósfu firyelmeztetésben
reszesítette es .ellenőró fiizet'' vezetésére
*ötele*e Gábort. A március ?.ig tartó elle.
nőrzesi időszak alatt alek vezetése nem
folyt rendszeresen' söt végül a ffizet elvcszté-
se miatt meg is szünt. A celként kitiizijtt és
megígért magatartás-váItouás sem ktve|ke-



zett be, illetrae nem volt dokumentálható.
A dohányzásii esetek epike a B{pület
alagsori leány WC.jében történt' eá Mu-
rrinyi Natasa.tanrámö eszlelte. A mrísik
esetben Fejes Ttinde osaályfőnök látta
hogy G 'ribor arapköz:ben a recepción ke.
resztül engedély né|kül távozik, majd a
kapu előtt rágyújt. Az osáály6nökök
panaszának kiegésátéséböl az is kideríilt,
hogy Gábomaktöbb tanüírrybol is ko.
moly tanulrnrínyi problémával kell szem-
benézni, augrnsztusban póNizsgáania kell
p|. matematiluábó|.
A meghallgatások sonín Gábor elismerte
a vrídakban foglaltakat de azzal védeke-
zntt,bogy az iskolában azóta már nem
dohányzi( ílhtve iryekszik naponta t
órát tanulni és az órákon is feg;relmezet-
tebben viselkedni. Fejes Tilnde osztríly.
6nök szerint viselkodését már az osz-
tálytársai semnézik jó szemmel, feryel.
npzetlenségel f6ként a míivészetismeret

megorósíteüék a szakfuárok is.
lfatfuozat:
l) Az Iskotabírósfu J€ngi GáboÍt a Poli.
technikum kikiisségéből kiárj4 de en.
nek végrehajúsít a 2ú2l20lJl3-as l'rarrrév
végéig felfiiggeszti. A hatrírozat érvénye.
sítese csak újabb társ/alással lehetséges.
2) Mivel a korábbi IB hatiírozat nem tel-
jesiut' €zért ae .ellenőrzó ffizet', vez.eté.
sét ismételten etruroeii a aroseg' e
megÍiryelés időtartama30 nap, amely
május 54n kezdődik' A kirótt követe|.
mények meggreznek az elóz6 hatrfoo.
zatban foglaltnkkal Qegfeljebb 30yo ne-
gatív bejegyzés lehet).
3) Gábornak május 9.ig egyeaemie kell
azon taritárgynk szaktarráraival, ame-
lyekböl tanulmányi, vary magatartási
problémái vannak (matematik4 termé
szetismere! informalik4 testkultúra mü.
veszctisnienet}. A beszélgetésekerr el kell
mondania vállalásai| mely*kel hely.
zetén kíván javítani, illetvc amelyek a

szaktanrárok igenyeit is tÍilaözik. Ezekról a
beszélgetéseloól ery A/4.es lapon tárryan-
kénti összesített feljegrzést kell keszíteni'
melyet a tanuló, a szaktanárok és az osaálv-
fiinökök írnak alá. Ennek elkésátését és be-
adiisát az osáályfönököknek kell végeariük.
4) A tárgyaláson szrímos vélemáry és meg-
jegyzes hangzott el, arnelyekben ajelenlévő
érintettek megfogalmazÍák Gábonal kapcso-
latos panaszaikat . Ez az egeüetes mrír ko.
nábban is zajlon, pelúíul CziborErzsébet
pvichopedagógus segítségével. Mindezek
tiikrében és titrvizsgrílata alapján Gábornak
egy A,/4.es lap terjedelemben fogalmazást
kell készíterrie azat a címnel, hogy: ,,Mi a
baj velem?'' Az ínás b€adási batrárideje május
15.
Indoklás: Az IskolabírósrÁg úgr |átta, hogy
Gábor képes megérteni a vele szemben
megfogalmazott panaszokat rís képes is vál-
toáahi a tanu|nányi javítás és közösségi
beilleszkedés erdekében. Uryanakkor megfi.

es hatáso|aa rresz erót mag&t Á bÍtóság - az
osaályfőnökökkel egtetértve - szeretné, ha
valóban érdorni váltoások történnének es
G{bor a jövö tenévbcn is a Politechnikum
AttiT|id oszÍályának tanutója maradlratna- Az
íté|et ságora ebhez kíváqia bozzásegíteni.

Gurbácg Be|ázs 28, Mórotz Máté 28,
Podoba Ange|ika (2?+S osztály) ügye

Gurbács Balá.st 28, MómtzMátét 28,
Podoba Angelikrát 26 igazolatlan órárryi mu.
lasaásuk miar Jakab Judit osarílyfönök pa-
naszolta be. A bírósági m€hallgatáson a di-
árkok elismertéb hory amulasarásuk a do.
kumenfumolnak megfelelöen alakult' Balázs
és Máté a közlekedes nehézségeivet indo-
koltiák a rendszeres késésL A bíróság trájé-
koaatrisa alapjrárr az óraszímok uémileg
csökkentek, mivel a -feketelistás. késéseket
nen vehettiik firyelembe. A további mu-
las'rísok erról az alapról szrámíthatok.



FÍiíffif a
Gaul Péter és lvanyos Judit (Poly.P

osztóly) iigye

Gaul Pétert 2o |l3 éstvanyos Judit 20
l/3 igazolatlan órrányi mulasztrísuk miatt
Nagy llona és Hargitai Bea oszÍályÍönti.
kök panaszoltrák be. Korábban mindket.
ttijükkel beszelgettek a mulasztr{sok hal-
mozódásáól és errnek okaifó|. Judit ese-
tében egy teljes napi mulasáás is felró-
ható, amelyet''áprilisi tréfa' előkeszíté-
séve| indokolt. Péter ügyébcn Szabó
Lrászló testkultúra-tanár is elmondta vé.
leményet' ebben kitért néhríny korábbi
esetre. amelyben Péter figyelmetlenül
kerékpározott az iskolában, és eue,| mő-
sokat is vesz€lyeztetett.

Gyöngtösi Dóra Qntenzív osztály)
iigye

Gyöngyösi Dóra e||en 24 igazolatlan
ónája miatt Gallai Zsófia és Szabó lászló

az oszályfiínökök leírtálq hos/ Dórával
konábban beszélgettek az ügnöl, de írás-
beli megálrapodást nem láttak sziiksé-
gesne|c Súlyosbí$a Dóra belpetét, hory
az összes hiányzása is elérte a20iJ órát'.
Mivel már csak nébány nap van Mtra a
tanér'ből, ezertaveszé|y kisebb, de min.
denképpen reagiílást igényel.

Határozat:
l) Gurbács Balrárzs, Mórotz Míté,
Podoba Ángelik4 Craul Péter és lvanyos
Judit esetében az IskolabÍrósfu ''fekete.
lista'biistetést léptet életbe, az alábbi
feItételekkeI:
A tanulók 8.05 utáni beérkezce a roceP
ción lévő listán bejegzlsre keríit. Késés
és igazolatlan óra továbbra is csak 8' 1 5'
illetv€ 8.20 után adható. Amennyiben
viszont legalább 507o-ban 8.05 elótt ér.
keack be, akkor a bíróság e* a (remél-
hetölcg nem) következö igazo|atlan óra
ügyben enyhítő körÍilményk'ánt értékel-

heti' akár csökkentve az elért mulasaások
számát. Ez a lista-kötelezettség tanév vegéig
érvényes!
2) Egytinenként a bíróság az alábbi fegyelmi
bÍintetéseliet roja ki:
Gurbács Balrízs: intés
Mórotz Máté: szigoru megrovás
PodobaÁngelika: figyelmeaetes
Ivanyos Judit: Íiryelmeaetés
Gaul Péter: megrovás
GyönryösiDóra figyelmeaetés
3) Gau| Pétert a bíróság a tanév végeig e|-
tiltja az iskola teriiletén való kerékpározástól.

Indoklrís:
A kesőlista ezekben az esetekben ery lehetö-
séget kínál' ame|ynek betartására törekedve a
tanulók talr{n kevesebb va|ódi késést gyqite.
nek össze. A késések azonban az oktatási
Töwény értelmében csak atanitás mtgkez-
dése utini bérkezesek:eeetében írtrarók be,
Grrröacs Balázs és Móroe Máté fegrrelmi
fokozata az érvsrrybea lévö konábbi ítélel,ek

Gaul Péter a &írgyalíson tanusított komoiy.
talan magatartáEa miatt kapott sri'|yosabb íté-
letet.

A határozatok azok kézhea ételétől lépnck

A batározatok e|len a kéáezvételtől sární-
tou 15 napon beliil, azIskolabírósághoz fel.
Iebbezest lehet benyujtani.

Az Iskolabírós.íg nevében:

Politechnikum, 2003. április 2E.

Veres Gábor tanár-biró



+ _ Hfr|ffiíf
Folyematosan növekszik a

sikeres nyelwizsgázfik
sáma,

eryre fratalrbban és egyrc megssabb szÍnten
veszik düókjaink az akadrólyt:

Felsófok:
9. évf.: Csata Gergely AttiTiid

Középfok:
10. évf.:

tl. évf.:

DeákZsofi Monopoli (angol nyelv)
Major Csilla Afr(poli)sz (angol nyelv)
Vasas Anna GézAndGuz (angol nyelv)
Vaskó AndráscézAndcúz (angol nyelv)
Lévai Balázs NincsZsrák (angol nyelv)
Scheprícz Andris MOND (angol nyelv)
szabó Domi 27.eS (angol nyelv)

|2, ffi: Hajdú Rita Balhéso(K) (német nyelv)
Milryás Zsolt BalhésoK(K) (angol nyelv)
Missrrra Matyi Intenzív o. (angol nyelQ

Gratulálunk!
A mmkacsoport nevében:

A nyelwizsga

Azért döntöttemír5l, h'ogl írok a

Wí**l atémárol, meÍt va-
lamikor szir{e mindannyiótokat éÍint€ní
fog (vqry esotleg már tul is vagtok raj-
ta), és szereüném nektek elmesé|ni ná
tuíny élrnényemet

A legfontosabb, amit megtaaultam,
hory á vizsgára Eas/on.nas/on alaPosaÍI
fel kell készfilni. En a Műszaki Eryete.
men voltarn, ez jelenleg eryike a legne-
hezebbeknek, ba nem a tegnehezebb. Eá
nem azért írom le, mertnagtonmenónek
tartom' hanem B€rt aá sz€rcÍBénes/
picit sugalrmzni, bory nem teljesen éri

meg eá a fajta nyelwizsgát vílg<zt'ni. Ér is
csak azért csinÁltaÍn €2t mqt az ósszes többi
családtagomlak is ilyenjer"an' és nem gon-
dolkoztan elöce. Ery dologra nagroa jó vi.
szont az ember bilszke lesz (lehet) magára
ha sikerttl. És most szeretnék néhány fonto.
sabb dolgot Ími a felkészíllésbez

A legfontocabb, amittudni kell, horyeza
nyelwizsp (es eryeb&ent a nye|wizsgák
tóbbsége) nem aá m&i fe|" hqrmennyire
tudsz angolul (németlit hollandul, esztiil
stb.)' hanemhory mennyire tudsz szabályo.
kat' kivételeket fejb€n tartaÍ'i' hogt reagálsz
a lánpalázra' Yizsgadruk|rra' menoyire vagl
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fe|keszült. Mindehhez annyira kell hrd.
nod a nyelvet, bogl megértsd aszövcge-
ket' és ki tudd fejezni magad a szóbelin.

Az Írásbeli' legalábbis aBME.n, til.
mény nyelvtan. Előtte irtó fontos, hory
miközben eryedül bogozgatod példriul a
Present Perfect rejtelmeít, mindenkfupeo
járj nyelwizsga.elökészítőre! Jó esetbcn
beszélni mrír valammyire tudsz' és ís/
tudsz koncenffilni arra a hmribilis
mennyisegü nye|úal'Ía' amit lea&'ak
anyagkent egy ilyan tanfolyamon

Minden házi feladatot meg kell csinál.
ni' és a vizsgrán, még úgy is aá fogod
érezrri, bogl nem tanultrál eleget. Fzek
mind.mhd ternésaetes érzések' ne ag.
gódj! (Penze' ez csak arra az ese&e vo.
natkod hogyha tényleg kihoúzdnw.
gadból a maximumot Azesetben, ha
tanulás helyett Vad anryalt, Banátok
köáót' való világot' illetve társaitnéz"
ted" akkor aá mondom, hory vm okod

hogl éli meg. Ránn. úry éreáem, hory.
elég na5t nyomás nehezedett, mert ott-
hon sokszor hallottan hory: -F-zlaz
élaed lepehezebb vizsgája!",,|.lem
lehet rá e|eget kásziilni!'' vary J.Iem
nézel elég CNN.I!'. Sával picit
parríaatak otthoq ami nem biáos, hogy
olyan nagt baj' mert í5l lega.
lább folyton tanultam' ba eg kis
szabadidóm volt Én ennek a
szellemében csináItam v égliB u
egés?Á-

Az Írásbe|itől ffltem a leg.
jobban' úryhogt írnék egy kÍcsit
arró|. otthon' mielös elindul.
tunk, leiiltem emngorríhoz. El-
kezdtein játsz^ni. A végére
litöttem' vert€m szegény bang.
szert egrszerilen pnóbáltam le-
vezetni a fesajltséget. Az úton,
odafelé' tömtem mng"rnba a

szől&ulcot. (Fontos anács: a hiedolmekkel
ellentétben ne csokit vigyél, hanem szölöcuk-
rot!) Legalább 8-at megett€m. Amikormeg-
érkeáíink' ereaerru hogt ég az arcorqá
forró vagyok. Áhory köriilnéáeq egyre ide-
gesobb lettenrr" Mindonki elótt soÍaLoÍEk a
sátárak (persze elötten is)' és felkészÉlt
tolltaÍtóval meg mindenrrel ült.ek. Nrilam egy
toll, egl cerrrza es e5l radír volt. Ennél több
cgyáltalán nem kell, dc én mégis úgr érez-
tem, hogy baromi felkészíiletlen vagyot.
Mindenki sokkal nagyobb volt, mint érr' és
sokkal okosabbnak tüntek (Ennek cryébként
nem szabad bedőlni: a vizsgázókn* össze-
serr a 2096.a ment át.) Egy idó utrín viszonr
tökre felengedtem és a fordítást nar üíryleg
úgy írta4 mintha otthon csücsiiltem vo|na az
á5lamon. Szoval közvetlentil a vizrga után
úry érezter'' hop nem is lett olyanrossz.
Ahogy telt az idó viszont egne jobban fel.
tem. AnnyiÍa' hory azon a oap, amikor tud-
tam, hory kiderill az eredmenyen, teljesen
bi:ztos voltam
csak aá n€m tudtam nég; bogl bogrmfo-
gok ezután a szúleim szemébe nézrii. Szeren-
csére ilyen fajta dilemnára nem keriilt sor.

Konklúzió: Ragcteg panááss a| ifu az
egész' dc olyan megk6myebbülés fugia el az
embert' ha megvaq hory úg érzí: negórte.

o|áh Panni
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Inodnlmi kÁzi vtnssr,ry
fu Ápnilisi fonduló rreqftjrÉsei

I. Z'enei kerdések:
A psalmus jelenrtése: zsoltár. A mise állandó részei: Kyrie cleison, Gloria, Credo, Sanctus
(Benedictus), dgrrus Dei' A scher'o zenci tféfit, vidám jelr"gi'' eú* o..a""auotl"r*r A kontra-alt a legrné|yebb női hangfekves. Jézus szeavedéstörténctének és haláláÍ'ak c|besz€.iését passiónak
nevezzijk. Az acfinos hangszeren több' legalíbb hirom hilönfele zenei hang eryidej{ megszólalta-
tása az akkord. Á. zírót€tel zenei clncvczése 1 finálé. Meghalírozottjáték;hnTkai ietadat megoldá-siára, a művészikészség csillogtatrísára kesdilt az etiid. Ávigopenet óuszrrt opera buf6ának nevezik.
A komo|y opera neve: opera seria. Szeszélyes, kötetlen formában írt zcnemüvetjelent a cappriccio.
A Iibrett.o a zenés színpadi müvck szövegk.inyve, a be|ettek forgatókönyve'

IL A ''cyülóltik és szeretek'' szerzóje Cahr|tus. A ven fofdítói: Devecseri Gábor, Szabó Lórinc,Kerényi Krároly.

m. A fiuk felveüék a kabátjaikat mondat arra rÍal, hogl minden fiunak több kabátja volt. Hamindegyik fiú cnak eg kabátot viset, akkor a mondat helÉsen: A fiuk felvették a kauá6utat.

IV. Sohiller: Tell Vitmos c. dnímájának szereplöi jelennek meg a maryarkártyrín.

Az apámuram jeJentésc: Az apának v. idösebb férfirrak megtisáetó megsálításg' esetleg megneve.zése.

IÍóbortosság - hábonÍzás szavak közös cÍ€dc{'i szócsaudú sorolása teuq 
"*" 

1""g'effiil
' modosulataik hasontoak hábortos, böbörgó, bóbolygós' hríborgó

vL Romarr Potanski n}'€ rte 1t{'8iobb rendezőnek járó oscart A zongorista c. fitrnjével. A Chica.go kapta a legtöbb oscart idrín. Pedro Atrnodóvar aeszi5 bozá c. flrnjével nyerte eí a tegiobb
adaptációert j/udr diiat.

vm' Építészetttörténeti kfuések:

-l..{ Bauhaus ndimet építómüvészeti és iparmrűvészeti fóiskolrít Waher Gropius alapítoüá
|e!a1tan 19l|9.ben. 2.A Parlament neogótikus stílusban éptilt. 3. Az aÍchitelrtuá kife;ezes épí-
:1T:"::1*.".'"'E:nt 

magn5rrl. ?. A kerek alaprajzú $ii|etet rotundának nevezik. 5; Az oszlopotpoÍlo' Kobol tarÍ|gott nöalak leve az epítészntbn:kariatida. ó. A férfialaké pedig telamon. 7. Fran-cois Mansard &lurcia barokk építésaöi lat. a n""* 
" 

-aoa'a. s. Hild Jó;f;s Pollack Mihály
1ervei }apj{n éprii|t a Ncmzeti Mrúzergn klassaicista stílusban l847-ben. 9. A deglomeráció jetcnté-
se..a városok Íúlnépesedéséoek el|cnsútpzásáre kifejt€tt vtíÍoseprteszeti teveken]scg. 

--

Csiltnq Zsuzsn ruuo#ffl?iíi:'5"- ArrdnÁs (M&Ms),
Mnjon Csit|n (AFno{Poti}sz, MÉsúnos KnisróÍ {Ni*csZsÁk},

SpÁrrrr RiclrÁad (M.O.N.D.)

cnnrulÁlurrkl
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Inodnlnni kÁzi vrnserry

MÁjusi Íonduló
A bendÁsi }rnrÁnidcje: 2007, mÁjus 2ó.

I. Képzómíivészeti kérdések (r0 pont)
a) Mi a szÍizsé?
b) Ki készítette az akropolisz Pallasz Athéné szobnít?
c) Ki volt VIII. Henrik udvari festöje?
d) Mit jelent a pietí?
e) Ki volt az a festő, aki Levágott fiilii önarcképet készített l889.ben?
f) Mitartozikagrafikakörébe?
g) Ki volt az Anonynus-szobor alkotója?
h) Ki a Balaton festöje?
i) Mi a ceroplasaika?
j) xit< voltak az illumiruítorok?
lI. Most essék szó e Íilmről! (9 pont)
a) Ho| es mikor volt az első nyilvános filmvetítés a r'ilágon? Mit láthatott a publikum? (3)
b) Ki oldotta meg elsőnek a celluloid fi|nszalagra való fényképezést? (2)
c) Markus Emília is szerepclt az elsó magyar Íilmalkoüásban l90l.b€Nl Mí volt a íilm cí.

me? (1)
d) Ki az a kivríló filnoperatór, akit 200l.ben Corvin lárrccal ttintettek ki? (l)

lágbáboÍúl*al. Kinek molyik fibqiéb€n? (2)
IIL oNaryok' (5 pont)
a) Horyhívjá& a londoni óratonryot?
b) Mi aneve Velence tegfontosabb víziútjának?
c) A nosz|rvai operaházat hog híYják?
d) Hory hangzik eredetileg egr brazil herység és a vele azonos nevű tagállam nevg mely.

nek jelentese nagl erdő?
e) Spanyolországhoz,tartoák ery sziget, amely egy szigetcsoport tészc, és az afiikai partok

közelében talá{ható. Melyik az?
[V. 'Veryes b€fótt' (12 pont)
a) Szokatész nem írt könyvet. Ki az a taníwríny4 aki számos müvében megcm|ékezett ro-

la?
b) Melyik szeat alakja díszítette a keresdes vitézek lobogóit?
c) Hory hívják az orosz mérftldnek is nevezett hossanrértéket? (ÍIríny méter?)
d) Ki szavalta el l &48. március l5.en a Nemzeti Színházban a Nemzeti dalt?
e) A szavak végén az ó ó mindig hossan. Melyik két sá kivétel?
f) Hol beszelik bibátlanul a szingaléz nyelvet?
g) Hol találtrák meg a mai embcr leleteit Europá'ban e|őször?
h) Horyan oevezik magukat a görögök?
i) A befejezetlen mondat című regény kinek a befejezeü regénye?
j) Hog nevezik a mohamedánokat irrára hívó személyt?
k) Ki volt az a n4g!. orosz regényíró, aki ep vasútrállomáson halt meg2
l) Ifik építették az elsó kórhrízakat?
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Szevasz

Kedvernc Haverom!

Remétenr' levelem el fog Téged érni!
Rettenetes dolgolk töÍténnek ittl Kérlek, más
ne tudjon se arról' hogl még élek, se errnek a
levé|nek a tartalrrráról. Ha tudonrásuk lenne
arról' lrogy élek, akkor rrekik is be kellene
számolnom élményeimrő|, és ez kellemetlen
volna, ugyanis ellég hihetet|en dolgok töÍtén.
nek itt velem.

, Jelenleglliliputbantartózkodom.
Ugy sejtem, enó{ a helyról még nem hallot-
tál. Törpék élnek itt. Először azt hitÍem, me.
gint csak egl mrásnapos ha|lucinációról van
szó, de egpe inkább rájövök ez a valóság!

Nyilván lrihetetlerrnek tűrrik Sámod-
ra a dolog, és azü hiszed, megint hiilyeske.
dek, mint amikor beadtam Neked bory va-
lójában Madorur,a vagyok álrrúúban, es
megpróbáltad elndni az arÍogramoma! mi.
nek következüeban ismet utcai verekedés
al5nyaivá váItun]k.

bályok' szokások és mifenék. Van ery o|yan
sejtéscm, rniszerint kcveset fogok idózni errefelé,
ugyanis nem érzem itt szabadnak magamat. Le-
lríncoltak, olyan vaglok, mint egy kötön sonka.
Egy állati nagy köt.itt sonka.

Va|ahogy úgis kikeriilök inncn, ha ferre
fenét eszik akkor is. Csak idö kérdése. Nekik is
rossz |ehet, hory itt varyok' Te öriilnél. ha vala-
mi óriás lenne a közeledben? Flrit hogy örÍl|nél?
Persze, hogy nem öríilnél! Minek teszek fel ily.en
költói kérdéseket? (Mirrt ez,..) Blir, ha ilyen jó
kö|tói kérdéseim varurak, lehetnék alűir költó
vagy író. Tökjó volna. De ezzel ncm unlatlak.
Vagy mégis?

Mi lenne' ha megírnám eá r sztorit? so-
kat kerestretnék rajta' az biaos. Bár mégse. Ki az
a lököü' aki elhisz eg3l ilyen töíénetet? PeÍsze
Íajtad kidl' Kedvenc Haverom! Senki! Ebból
éhen is pusaulhatok akár, de ez mosl nem fon.
tos Képzelem: végÍil sok évtizeddel késóbb sze.
génn szerencsétlen dirikokat azzal piszkílnák,
hory írjanak e5' hízidogát vary ilyesmit az én
kis müvemból. In.lq{bb nem tolok ki velíik Nem

pok ótanem is ittám es/koÍErct sem (le-
szímítva aá a k)vesct...). HajótöÍést szen-
ve&irnk' és attól kezdvc ic penészedek egl
nyomoru|t szigeteq atnl kis törpc bigók
mászkálnak fel és alá. Képzeld: még a kiní.
lyuktuk is be kelllet txí<lolnom" aki mellesleg
kisebb' mint a hüivelykujjar4 hogl mást ne
említsek!

Tudom, hrog5l ez legalább annyira
őriiltségrck tűnik Nekcd, va5l brírmely ép.
elméjű embemekb minúa bcszéló |ovaloól
vary egréb martraságohól írnék' de prohálj
meg hirrni nekern! Ez tényleg íg igaa
ahogy leírtam. Még az is" hogy hetek óta
nem ittam egl kcrrtyot sem (leszimítva aa a
kéveset...)l

Liliput lakossíga hasonlÍt az otthoni-
ta társadalmi beIendczkdésben is. mert itt is
a sok birka köl'c{i azt az egy elvetemültet,
akit királynak nevezrrek. Ezerrkíviil otthon
az emberek szellremileg olyan kicsik hozzám
képest' minÍ itt ezek fizikailag. De öritlök'
hogy orrrran eljöttem! Bár iu sem sokka|
jobb. Uglanazok a bet€ges üirsadalmí sza.

,.=:'-g7riz



Valószftlűleg nem. Bár lehet, hogy álner,et ven-
egy irodalnri mű elkészítéséhez (ha láttál nék fel. Például Swift. Aa majd a Suzr*i cég
már olyat). Ahhoz még valami egészen fur. úgyis népszeriisíteni fogia.
csának kellene történnie, ami úgysem fog. Ettó| ftggetleniiLl' még nem döntii$ern el,
Például egy lebegó sziget úglsem fog erre hogy negíronl.e vagy s€nr. Ez még ajövő zené.
tévedni, scm ehhez hasonló' Ho5r isjutha- je.
tott most eszembe ilyesmi, amikor pedig nuít Z.enéröl jut eszembe! Ennek az agyalá-
hónapok óta nem ittam es/ koÍtyot sem (le. 5rult királynak esténkénr altatót kell érreke|nem,
sámíwa aa a keveset...)! nenr mintha tudnék énekelni, és nem is a zene

Tulajdonképpen azert arra jó az itt- élvezetéért. Prcztiin azért' hogy ez a kis görcs
létem, bory teljesen másképpen látom azóta elmondhassa. hogy neki egy órias énekclget es-
a világot' mióta a töÍpéket mcgismertem. ténként altatól. Kész röhej!

T Kívülrót nrdom szemlétni az otthoni társa- Nem tudom mi lesz' ha nem jutc. ri in.
í' dalmat, az embcri kapcsolatokat, és úgl az nen. Már legalább egy éve nem ittam eg, kortyot

J egész világmindenséget. Sok mindent job- sem (lesámítra aa a kevcsct...) I'*het' hogy ea
f ban értek azt hiszem. Szsrintem €z a gon- már nondtam'

do|kodrisbeliváltoássokmindenkireráfér- Üdvöztettel:
ne. Ez amellett szol' hogy mégis csak meg. Gulliver
írjam életem nary múvét. UgyanakkoÍ ki
venne mcg ery ilyea könyvet? Gulliver uta- U.i.: Eá a saorit meg ne próbáld eladni. almgy a
ásai! [Ia meglátnál ery kónyvet a boltban Madonna-aláírásomat próbáltad, mert ennek még
Kovácsne a Holdon címmel varyis,'Ery nagyobb bunyó lesz a végc!
ismeretlen szeméIy lehetetlen helyen'' cím-
me|, akkor megvennéd és e|olvasnád aa? Geró alias Sir Robin GAc
Erdekelnc esvríltalrín? Enecm ncm biáos.

1
i

Rejtvény
Az alábbi kérdesekre a helyes viílaszokat (8i8) adók jutalomban Észesillnek!
l. Milyen állat a güái?

a) Égcsátó b) nag5rrnacska c) rajzfilrnfigura
2. Mit alkalmaáak sikeresen a világháboruban vérátöm|esztöként?

a)v.ust b) kókusáejet c) limonádét
3. Mivel töltötte Casanova élete utolsó 13 évét?

a) uza\ amivel eddig b) állatkerti állatok beszerzésével c) könywáros volt
4. Honnaü ereil ae AB oVo kifejezes?

a) a görögöktól b) a rómaiaktó| c) a magyaroktól
5. Minden jegesmedve...

a) balkezes b) fekete c) fázik
6. Ha lefújunk ery harrryát rovarirtóval, akkor

a) az továbbél b) balra dölve elpusaul
c)jobbra dől el' és szenved aáán e|pusául

7. Mi voltMickey Mouse eredeti neve?
a) Mortimer b) Egér Miklós c) Michael

8. Hány eatber halt meg a híres londoni tilevészben, mely az egész várost lerombolta?
a) ó b) senki sem halt meg c) több száz lakó vesaette életét

Po(ó)ni
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Kedvenc novellám

Fekete.Ádrím múlt havi novellájára vólaszképpen következzen itt az én egrik kedvenc
sci-fi történetem. Mint a tudományos.fantasáikus irodalom |egtöbb műve, ez is fontos kér-
désekre keres választ. Kurta tőmondataiban olyan probléma megoldását tcutatja amely a
múltbaq a jelenbenes a jövőbea is gondot fog jelenteni az emberiségrrek: szabad.e a nyu.
godtjövő érdekében a sorból kilógókat etpusáítani?

Remélem' sokaknak lesz titrelmiik végigolvasni eú. az e|őzÁné|hosszabbra nyitt mü-
vet, és elgondrolkodtatja azokat is, akik eddig még nem ismerkedtek megeun|a mű.faj'1al.

trült Mongúz

Forgó László: Játékháború
Mottó:

,,...szavazzon ránk. Mi megteremtettilk az ön
és embertrírsai szátnára az abszolút eröszahnentes
társadalmat. Ez a teljes tökéletesseg. Most önön a sor...-

I. testéhez igazította az ágl kellemcserr pulu anya.
ÁzÍrap este a szokásosnáI is többet ivott. &.
Ereáe, az alkólrol bódító hatása cnyhíti a . A t"lcuíziót! - mondta
vá.$at ami hónrapok óta oü tiizeh a le&e A szánítógép készsrígeseir tcljcítctte a paran.

lnB"g*;'lgltot*g.c..'ó--
dítoJta' su8a[ta ás kényszerítcttc vad rie er&, coytc cncrgiÁjú lézrmyaláb irangtslaltul rajzolta
szakos cseleked|eteb. a kQct a térüc.
De mindeddig sikeriilt lek{tzdenie. Néba már tlarci moraj töltöttc bc a szobát Sáncok és err.
ú5l éreae, nembíÍj8 tovább, bos/ bctcöÍüt. berek rcpriltek a tcrrcgöbe, vér, sár, mocsok és
Napok teltek azzal, hogr titotczatos |átomá. {irüték Évargotr Acé-Ünolrsuúmok téPték és
saival foglalkozott. Ilyenkor a hang feter& tipo*Í&' az eiwenekct es a holtakat. szétlótt
södött' az idegeii megfcs?tiltek" csak ká ágn1 mcgolvadt frm és összexz|ódott' letcpett
választrisa vo|t. Csclekedni vap menektilni. 

"nu".r"; litrent békéscrr e$nnrís mellett. Töké-
Még volt arml 'ereje, bogr cl|enáljon' ho5l letes volt a káosz.
6"1"u6gse mlslt a társasági éLabe, alkohol- Távoü század fclcleveoltctt Mborúja tombolt
ba, íg tecsitítsa vág.át iqeig3rái& Most is Ándersorr szcme e|ón A Htvány magával ra.
ez törtent. Á harlg napok óta er&odott. t[! . gadta. V{gait láÍra a képekcn baeljJsilni.
és ő ölni akart. Vár*tanut fiáIbeszatadti vetítés. Anderson mÁr-

u. 
m.ír ordítani akart izgelrnÁban a feltáelezett hiba

Solciigállta **ÉY:1 mindenfelól tro!ffitTffm{Í:Lt\il;Í.*elótöÍö víz és pliÍa lanryosaelegségc c! i""]'a 
"rero*".oszlatta a mrírnoÍt' Fe'frisslilve.lépett a Mtó- 

"rr,i ri*sREóTEK ÖNBEN A RÉG E.-FE-s1obá-b1. tnkénteleniil pill':to.tta m.ec m8- ir-oerr es erxoncsosulT TsI ÖszTt-*:*::L*HtrTffimm: **ffiery salétrom maÍta as.a
tan elfortlul! és elbizonytalrnodva a heve.. ffin r.m-roezr, ÁMIT ÁI}ÍAIBAN ELröig imbolygott. Az arÍomatika azomrat ̂ íő1/f;I1'.rc7g1.'{ÁgoliÚilN VEHET

REszT' AHoL ANDRoIDJAINK xÉszsÉc-
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cpt, Á'uNar GYIIxos oolyTt És
sz{.'RoNYA puÉ. vÁnrur. coNDoL
JON ARRA. HOGY MI MINDENT MEG.
rsszÜNr AZ ÓN Érurpxr{sEN'

ORI'
Anderson többsziir is végigolvasta a reklám-
szövege1. Ige" volt mindaz' amit cddig csak
sejteni póMlt. Nincs eryedll| gondolataival,
a tudat megnyugtattr. Már d.'ntött. Még a
holnapi nap folyamán jelentkezri fog.
Hetek óta ez volt a tegnyugodtabb éjszakríja.

m.
Hajnalodott. A kiwrírost szilrke köd borí-
totta, itt.ott tócsákban állt a víz a böséges
esőtöl' amcly újbó| bebizonyította, hogl u
víz és a nap háboruja sohasem ér véget.
Anderson nehezcn igazodott el a szűk ut-
cácskík összevisszaságríban. A Port
Werden-i katonai tábor a városka szelérr'
zöld legelöktöl övezve íllt. A több száz éves
sziirke eródítmerry semmit sem vesáett év-
szízados fényéből' Sziirke, mohával benött
falai félelnet keltve metedtek az égre. Ned-
ves, nyirkos kö,vek kaoyarogtak szanaszét' és

Ándersonl. . Szerencséjc varr. Idóbcn je|enrk+
zett. Még sikerül önt az e|sö csopoÍtba beoszta-
nunk. Ami tu|ajdonképpen aztjclenti, lc'gy pár
betes nehéz kiképzes utín már reszt is '' l: l1ct az
első bevetesen.
Anderson arcán széles mosoly jclent rrx.g.
- Ez a belepesi nyilatkozat - mondta a mi{sik
tisa' aki cddig {ilve maradt. . Tessék tiizet€scn
átolvasni.
Anderson megfogta a feléje nyujton alcát, és
átfutotta szemével.
. Parancsoljog a toll _ mondta a tiszt.. itt |essék
gláími.
Andcrson még eglszer elolvasta a belépesi nyi-
latkozatot. Azután izgatottan aláírta a rrevéi.
A tisá egl gombot nyoÍnott meg az asataltetön.
Két fclfeg;verzett android katorra lépeü a saobá.
ba.
- Kisérjék el az urat.
Végigmcntek a kihalt, hüvös folyosón. A lépcsó
hosszasan kíryózott a mélybe. E5l pinceszrii
boltíves belyisegbe terelték. Az ajtót dupla vas-
rács védte' belépni még lehctett, de kilépni ne.
migen. odabent szetsártan szalma hevert. Fe-

fénp' mint a csiszolt &ágakövekcn.
Anderson megálh e5l pillanatra A csil-
logó sáirteség traboásra késztette.
Mintha nem is a 6ldön leü vo|rra. Fülelt.
Tökéletes volt a csend. Csak a saját
szaggltot |égzés€t ha|lotta. Összrszedte
mindenercjé! és megindult az eródít.
mény fclé.
Az ör szótlanul uat engedctt ncli.
Á falakon belíll megcsapta a dohos |eve-
gó bűze. Sokáig bolyongoü a kihalt ud.
varon' mire nitalólt a folyosóra. cstk
eryetlen ajtót talált. Benyitott. A ké-
nyclrnes' ízlésesen berendezett helyiség.
ben öten vo|tak.
- Mit óbajt? - ké'rrdeác egl nragas rangu
tisd aki a berepülópil&ák kék.fehér
eglenrúuíját viselte'
Anderson meglepődltt. Ezek ncm tud-
jrik. Talfo ncm isjó helycnjár.
. Jelentkezri szeretnék - mondta.
. Nagon öriiltink' hogl megtisÍcl ben-
níinta biza|márual_atisá f€lkelt a he-
lyéröl' és szélas mosollyal tidvözölte



kete' megríészodet! büzös sza|ma, me|y.
nek szaga emberi iirtilék biidvel lccrrcrcdett.
A dohos levegö fojtogattaAn&rsont. Kör-
bepillantott. A félhomáIyban cmbcrcsoport
huzódott mcg mintcgr hrúszan. Fásuttan
köszönés nélkiil fogadÉk lrkrrporodott a
neves flildre.
- Áryat nem taprrok?. kérdeác.
Senki sem lálaszo|t. Rá&bb€nL a kádes
teljesen felesbgcs volt.

Iv.
Hajnalodott. Eigyesek rífuirras*ottÍk az éj.
szakát, mások Ín€próbóttak aludni. Öss*.
kuporodva' erynís hegérr-Mtán. Árrderson
nagyon rossrnd aludt. Felriad mindea egrcs
gnnus zajra. hríost is azonnol fctkapta a fe-
jét. A dupla vasrács n;rílt meg. Né5l android
jött be fegru,eIesen. Ennivatót hoáak.
Ekkor az eryilk férE felugrott a sza|náról.
- Mit képze|nck magrrk?! - m.dit*ta. . Íry
bánni vel|ink! Ez közönséges bímcselek-
mény. Feljelentést fogo& tcnni.'.
Nem tudta beÍbjezni a monddot, a katonák
iibi kezdék.

dc senki sem tötódött vcllik. Ánderson az eryik
szereircsétlca után nyúIt' de meggondolta maglát'
Még majd tu| lásíszívünik nézik. Megforduli'
láta.e vataki. Ekkor v€tt. észre' mennyien van.
nak.
Ery köomladék elé vezették ökct. Késöbb tudták
csak me& ho5l cz az újonchktanya. A boltíves,
félig lcomlot kaprr ctótt androidok sorakoáak
kér sorban, srrgrírfcglvereikct készenláten tart-
va' mintha azonnal tilzctni akanránú.
Betere|ték Andersone&at erykóvel kirakon ud.
vanz. Ájúliusi nap teljes erejcvcl tilztitt. Égeiett
a kó a talpú alatr" dc még rem&ry sem voliarra,
hory valahol ámyekot, de fólcg ivóvize ta$lja-
nak. Néry óra bo*szat á|ltak ígl, míg végrc be-
vezették óket egl koszos tercmbe.
- Vctkóani!
Az orvosi vizsgálat tctjeserr forÍnális volt. Ki.
osáották az egyenrulúkat'
Egrszerrc katoruívá váltak.

v.
Áz éjszaka o|pn rolg mint azcrybefonódó,
ragrcsos sanrolc A csillagokat is fekctc lcpel
tabÍt& A oseodct abutlámo|chatk morajlása és

diszrró! - Az órmc$cr ftsnrcÍtussat cs€tt
neki. A fffi a}éltan nyrllt cl a fótdön" Szija
sarkából vércrecske c.9üdogált. A katoüák e
lábánál fogva rronszották ct.
A látvány szenfunel |átbatóan senkit sem
botránko*atos m€g. MinÍhasenki scm fogÍa
vo|na fel a t{lrténteket. szótlanul v€'ték át a
müanyag osajkát, berme valami zöld mos-
Iékkat. Megettrék. Az éhc's cmber nern viálo.
gat. Vizet ncm kaptatitc scaki sem szólt
érte.
Reggeli után egy altisa jelcrrt meg az ajt&
ban.
- Kifelé! - ordftotta.
Es/más utrín qgráltrk fct a földról, és mint a
megrémtilt pathiiryok tódrrltak ki a boltíves
ajtóa' Asz{ik bl1os6n nésrcs soÍba tcrelték
őke! mirrt vahni mcgvaduft állatcsordár
Vezenyszóraiixlultak d. Fetkapaszkodtak a
nyirkos lépcsőq végig!,*gtak a kibált tdvs-
ron. A bejáratnál az ör még cgl pit|antásra
se méltatta ötet. Két óra hosszat maetc|tek
Elkéoyelrnesodett a látxrtq a rcffit< ctcsigá.
zodot. Eglese|k mint zsák dóltek ki a sorbóL

szült.
A partrasállás mcgkezd&ti'tl A tdt rchamcso.
nakbn mintcg kétszáz cmbcrt zs{rfoltak össze.
Mozdulai sarr tcbctett Szar<lÍnia.cffektus - gon.
dolta Ánderson' miközbcn görcsösen naÍtolta
rég elavult tÍlzfegrvere hídeg csrvét.
Á Íol'amcsón8k kissé himHtózott a rossanl el-
helyez*tt terüclés alatt Sokan tengeribetegéget
kaptak' és eltorartt arocal hajo|ta& át a csórra[
alacsony korlrítjrín.
Í ass.n kibontakoatt a part iregélye. Nehezcn
kivc.baii dombok káosza Á ilszlcúek kivelraer
lenek voltalc Beteolra&ak azcgóefonódó fe.
ketcségbe. Még vag hú* méter vátasáotta el
óka a szírazftl&ól, amikor megfcneklcttek.
Egyenkrínt ugráltak a fu5os vízbe. A huttámzís
cÍósödöü. A nerywrrkilós md|h4 amit a hátukon
cipeltck' igcncsak megrehczírcrc a báborgrí viz.
bcn való közlekedést.
Ámint paÍtot éÍt fóldÍ€ vc(€ű€ m88ár Áz éles,
kiálló kövek szaggatiÉk' a bórét F|ltelt. scmmi
nesz, csak a tcngcrery€olet€s moraja Kuszri
PÍóMlt a vaksötétbcNl Mclletb valaki eróssn



zihilt. Fcgruerén felengedtc a saosítóáÍat.
Csattanás, biáos8bban éÍ€ác magát.
Áz clsó sorozat halk ropogrisnak tiint. Kez-
dódik _ gondolta. Vaktában lótt a sötétben.
Robbarús' a repcszek a fejc fclett sivítottak
el. A légnyoruis homokot csapott a szernébe.
Minden rendbcn' nyugtatta reg magát' Ez
csak játék. Nem öllrctik meg
olda|ára fordult. A mcllette krszó fiata| férfi
vonaglott.
. Megsebestítél? . kérdetc.
Ncm jött vÍrlav. Közelebb kúszott. Keze
valami ragacsos folyadékhoz ért. Vér. Meg.
forditotta a fér6t. llaloű volr A felismerés
lctaglóá.' hiszen ez nem játék" itt ölnek. A
fé|clemtól megÉszegillve fclugrott, és esze-
veszetterr futni kezdett a csónat fclé.
. Áujatok megt . ordította.. Bccsaptak, át-
vágtak benniinket! Ez ncm'... Bofejezrri mrír
ncm volt ereje.

A golyó a bordák közt töÍt rÍat mlgának a szívig.
Egeszerr oldalrol jótt. A h'lálh$a rövirl vo|t. Egl
pillanatra megmeredl majd felakadt szrmekkel
csúlott óssze. Andcrson halott volt.

VL
Brown tábomok középkor\ ösaövér ferfi volt.
Ílaja' bórc zsíros' szájában a foga köditt rzoron-
gatta a mindenkori szivart. Kétsz$ is átolvasta
az e|ótte hcvcró rejtje|czett táviratot. Igerq a terv
sikercs. Boldog mosoly jclent mcg az arcin. A
trírsada|omra kríros egÉnck mcgscmmisiése
megkszdödött. S mirrdez az ö m'úvc' Gondtalanul
elnyújtózaodott a kamsszékbcn
- Folytatni' csakis folytatsd - rnondtq mait újabb
szivarra gyújtott

Azrrap.estc J. P' Anderson a szokrísomál 6bbet
ivott. Ereáe, az atkohol hatása cnyhíti a vá5at'
ami hónapok óta on tüzclt...

E |igrolgti UGIsGW alafiu|ása
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Varrri Dániel: Itt a tavasz!

Bár héWégenként néhahavazid - mégse
mondhatjuk, hogy nincs a tavasz itt. - Ne
tévessze meg Onöket,. haktihtiget. egy-
két ismerősük" vagy netrin o]rit pnisztór
és az ona is folyilq . Éved Örr' olvasom,
ha mindjrírt kormbinál, - mert egy uaná6a
sűrtin trombitrí| . a zsepibe, - és hajlamo.
sabb nrost a depire' . és harmincnyolc
fokra ftilmegy a|i,ra, - aztrín a hideg rriz-
za, - és ez így rrnery napokig hol izzad,
hol reszket, - hiába szedi a Coldrexet, -
és az ereje mrtr csak jártányi, mert nem
heverte még az influenzajárványt ki. .
Nem akarom éh osztani a gógyit, - de van
egy orvosság ami mindennél jobban
gyógyít' - és ejzt nem kell a patilcában
kémi' . kikerrl{hető vele a néni . a gyóry-
szertiárból, a k{iszönés, az irulás, a piru-
lás, - mert ezalgyőgsrsr még csak nem
ispirulas, - szóval ne lgryerr senki elke.

i lj, t

il/

azoha a télikabát. - tnök is tudjrák' akik
ebből az újságból tíjékoádna( a Narancs-
ból,. hogl aszívnek semmi nem pararrcsol, .
az érze|mekre többe nincsen befo. lyás, . es a

.'.--N*

a lelki sebekre . eparánt tapasz'. név
szerint a tavasr
Mert akarhory csavarjuk.cserjűk rava-
sanl, - a helyzet az, hogr tavaszul. - Nary
örömére a cinkéknek meg a kamaszok.
nak, - prír hete.kimondottan t4vas zodgat.
- Itt a kikelet. - Reggel hétkor. az ágbóI
kikelek'. és aa: látom' hogy kék az ég és
zó|dafi,l, - és anapsüésndrolyanmá
rete, - hory nern elég a$!!öny' horyha
szeretnénk az álom blivöe hurjait tovább
pengetni' . a rodönyt is,le kell engedni.
Noha flíj' - hiszen ryönyöre a táj' - ó,
annyi szepség van ott kint, annyi báj,. az
ember riigyezö fákbl, . nyíló vinágbol .
böven mpríthet új hitet, - a természet ma.
gáért igazán kitett . ezeket gyrírtván,
gyönyörű látv.&ly, - mondhatni ieazi |u.
xuskivitel. - És a rigó is csivitel. - azok.
nak van igaalk, akik lwakeznek, - vi-
szont akik a mírlt,ba terrretkezrrek, . es a
tegnapokba merülve élik a mát, . rásül

Yag póztr" de akkor rímeseü:l,
Tavasz van' és nem r{rt leszögezrri jókor, .
hory ilyenkor a Múzsa is naryobbatclsókol, .
cuppanósabbat vary nyelvesebbet, . úgrhogy
a költők jotban letkesednelq. szóvá az ih.
lető tényezők elég nagyolq - és kibuggan a
könny, mely a csalogíny szemébe a bús téli
éjszakán beléfagyon - Legalábbis eá mondja
Ariwira no Narihira, - és nekem nincs okom
kételkedni a szavaiba. . !{1 igaz, sok min.
dent mond ilyenkor az ember, - hogr az Eu-
rópai Unióhoz való csatlakozásta szavazzxlk
nemme| - vagy hogy szabadítsuk fel minda.
zoka| akik ma rabolq - és bombrázzunk le jó
sok arabot,. mert a vil'Ág másképp aligha
üdvözii|, . hogy csak két példát mondjak a
sok köziil.
De nem sávesen mondorq csak úg5l ámmal-
ímme|, - Íöleg csak azert' mert rímel, - és a
sót glorsan más témára tereler1 - itt van
például a szerttem. - Újra a lárryok mmt a
6szereplők' . mert az omrkon kijöttek a
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szeplők' - és ottharyjrík az ebe<lnek a
naryját, -,nNem kell süti! Nem ketl süti!''
mondogatjiík,. 'Á diétát szigoruan be
kel| hogl tartsuk." . Effi. o|yan karcsúk.
- Es az arcukra tesznek egy kis pirosal -
és olyan csinosak, hogy legszívesebben
bámulnánk óket reggeltöl estig - és a
sájukat is festik, - és lakkozatlan nem
marad körörq. ami kÍilön öröm, hisz
már a kezük |átványa is bizserget, - nem
úgy, mint té|en, amikor kesztyiit viseltek.
Szóval arrnyi szép lrínyt lehet mostanság
|átni, ami ritka' . és már csak eryetlen
kérdés marad nyitva, . amitöl anrryi ferfi
szeme könnybe lábad: - mért nem látni
több formás niii lábat? - Netán ery-ery
kivillanó bokát? - Megmondom azokát.
Az alábbi probléma borrtakoák ki ekti.
riil: . a me|eg harisnya a lábrol lekeriil,.
viszont csak ritkán váltja Íöl nejlonharis.
nya - (ene a legtöbb nö aa mondja: ho-
gyisne!)' - és amitöl a helyzet még to-

mást kizíró tényczök itt. - Sajnos elmúltak
azok a kü|önc idök, - mikor a nők egrütl
hordtak zoknit és körömcipőt, . kiment a di.
vatból a csipkés bokazokni, - hiába kezd nra-
napság tavaszodni. Kedves o|vasók' kérem
tnöket kérve' - ne értsenek félre, - rrem a
csipkés zoknit sajnrálorrr" ez csakis érdek. .
azota kevesbé látszanak a térdek. - Nem tu-
dom, eszrevették.e, milyen soha nem ta.
pasaalt. arányban hordanak a nók nadrágol
idén tavasszal? . o|yan mértékben tú!|éptek a
szoknyrín, hog botrrá.'ny. 

.

Debér ez is e|ég sokunkat ryötör, - sajnos
van itt egy másik problémakör. . A ti'bbi
dologtól semmibert se más ez,. a tarraszbó| is
|assan megszokás lesz' Föl se tünik rnajd a
lányokon a szoknya, - visszasáirkülünk a
dolgos hétközrrapokba. - Húzzuk az ért€|mi-
ségiek nehéz igáját'. szerdánként n&zilka
Bajnokok Ligáját' - szombat.vasárnap . pe.
dig az emberck legirrkább lazstíünak" hor.
grászrrak vagy olvasnak, va5l szavazrrak'.

vább éIezödik . zokni és szo|rnya ésae se veszil<, és vége a tavasaak

A Poli.szüIinapi nagy vetélkedő díjazottjaÍ:

A Bagoly-díj győztese:

az AFro(Poli)sz

II. helyezés: GézAndgűz

III. helyezés: Kabaré

Ktilöndíjat kapott azIntenzív osztály és aZ AlfonZoo
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Az osztályszínjátszó Fesztivál és a TMT mérlege

Ápritis 10-én hat osztály mutatta be előadását:
27-eS: saunders: A falon túl
Kabarq Moliére: Kényeskedók
Afro@oli)sz: Elszi vrárgok
Monopoli: Vonniguti,Ilarrison Bergeron
Poly-P: Heller-Krárpátí: Megbombááuk Budapestet
Intenzív osáály: Az irrterrzííesek a limericket hirdetik

A közönség-díjat a Poly-P nyerte!

Az irodalnri pályázatra 1l-en küldtek be pátyaműveket.
A töltőúou-díiat Parti Zoltán (expolis) kapa.
A golyiistoll-díj gazdája: IGpo|nai l,aura lntenzív oszLily.
A ceruea.díj jÚalmazottja: Cseri Esder 27-eS.

y / .

A ÍilmpáIy ár'atrit 7, pályamű érkeeetL
DÍjazottak:

Szabó Domi: Cserrd
Schepáaz András : Metrórekláfil
Major Csilla. Somoryi Péter - Tóth Bcrta: Ma-csók
Cara család: Kaktusz Pedró életének igaz története
S&kizi Zsolt: Itt van
Kárpáti lstvrán: Riürrus vs. expander

A Poli-oscart Kárpáti István (Poty.P) nyerte

Minden résztvevőnek és nyertesnek
gratulálunk!
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Mindig mikor |átok egy filmet, elkezdek gondolkodni' hogy lehetett ez leírva. Mikor
nagyjából sikerii|t elképzelnem magát a forgatókönyvet, r.negpróbálom magam elé idézrri a
film finanszíroújának arcát, mikor az író vagy a rendezó olvasás céljából az orra alá nyonr.
ja.

A Hukile esetében viszont nem tudtam elképzelni sem a forgatókönyvet, sem azt a
bizonyos mimikai mozdulatot.

valljuk &, a HukHe egy eléggé abberált film (a szo eltérö je|entésében). Nincsenek
szereplök, akikkel azonosulhat a néó. Hacsak nem Írz a nyolcvanasait taposó öregűr, aki
egyébként hihetetlen kodvességgel dolgozta fel eá a meglehetösen összetett karakteÉ Nincs
bonyolult, több síkon futó töÍténet, nem omlanak össze sorsok" nem köttetnek éleÚe szóló
szenvedélyes szereknek' De hisz hazudok! ott van szegény koca, aki azóta is sír, hog5l a
film kedveert eI kellett hajtani az ö kedves Dénesét. Nem értem, mi a mondanivaló a
diszrrószexben, de biáos én vagyok a priid. Egy szo mint száz' a HukWe egy olyan Íilrn, anrit
nézni es !átni kell. Hogl mit értek e rongyos köztrely alat| egyszerű. A Huk]e s#p. A
Huk*]e érdekq. A H,lkklétte|Jes nyitotts:íggal kell végigrréari" mert Hilönben, ha kicsit is

A rendezói koncepció alapján maga a film a ritmuson alapszik A képek es a hangok
egyedi es eryben összefrggö ritmusrín. Ea le se tagadbatja Ugyaois nem naglon van más
erő' me|y akír ery lehelehyi összetartrist is hozrra ebbe a 75 percnyi 35 milliméterbe. Mert-
hogr a fi|rn filÍn. Iúas/aÍán celluloidra késáh. Ami manapsag szer€ncsére rruír nem ritka.
ság, mégis engem eléggé meglepett, mikor elöször |átrarr,a Huk*!ét',Ezq ami megmenti
egyébként' A szépsége. A Hul,*Ie szep. Nem lehet semmilyen kétség se felőle. E5rszeriien
jó néun. Es a szokatlan képi megoldások' amik fenntartjr{k az ember érdeklödesét végig a

filrn alan. Láthatunk gyöke-
ret nőni, gerincet, ehogy csa-
varodik vagr a patakot fiir-
késző sugártnjtásr1 vadríszre.
pillőgép*. Persze e;t bssít.
va mert másként nem láthat.
nánk a 3D-s szímítógépes
mode|l tökéletes kidolgoá.
sát.

Eg5r szo mint száz' ez
egy olyan film, amilyen még
eryhossá ideigrrem fog
késá|ni' és ezert n'.inden-
képpen lrítni kell.

Szabó Domi' 27.eS

A Hukkle című film
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rl?,i:::l-',l,tanításiórá 
jukon

A szemétkosár tartalma

l

Egyre tii|bb szabá|y
osztrilyieló hetedik óníban
a fáradsrigos, nehéz do|gozatok
az a|agsorrí bÍifé, merüa
olyan is|co|apo|gáro( akik megkeserí-
tették az Életemet
rendszeresen elmaradó spoÉesemények
az utóbbi 2-3 évben
sokmillió diák - elveszik a családias jel.
leg.( mil|Jió ismerct|en arc a fo|1mókon)
A büdös 1lesi öttöző és wc-k
Parrízás, hos/ megkapom-e matekból a
kettest
Most ez a búcsrizkodás
Sztrájk a szabad órárajárásert
Szemé|ytclenseg
Vizsga pan{k
Utolsó pár hónap ellenségeskcdései

^ Néla,'évekig tartó" sálnetek

Nchézje5zrt
Rossz volt látni, hogl vanrrak emberek, akik
nem tr"tdjá&' kezelni a demokráciát es a ve|e
j{ín'kat.
B€képzelt tanáÍok
Rirssz volt aa hogr vizsgákra ke|lett tanul-
DOm
Az éreáetó romlrísa a,*ezdeti'',4 éwel
ezclötti Polit€chnikunnak
A néha kibírhatat|an nidió
Mind a két iskotabíroúgi botr:ínyfolyamat;
Endkívíi| nehezítctték a do|gaimat, és kissé
kiszo|gátatottan ércáem magam...
Messze volt r suli

1-néha máÍ 'Ina|rrrasságig elhrizott osáály-
idó' amit lehct, hogl vissza fogok sírai.
Kellemetlen szituk, a maryarázkodások,
mcnt€8etózesek.
Az intemet-hász&ít8t korlátozisa

:

}oryzvot' bogl eh,ecdtffieün ol}an
baátol<at' akik foatosak rcltak nskcm
Rossz voltt, hogr egy-két taruír rrcm ke-
r,íilt hozz&n;*""1o közel a néry év a|att

. Es rossz volt, hog ilyen ryorsan eltett
eza négiév. Kárérte.
A Nagr Drrrarr:ások elmaradása
Az osár{|yomban az cgmásra mrrÍogatá-
sok
A szabad ónárqjrirás eltiinése'
Szcmetes $zaMlyok
Neryed vfui hajuís-
Intoleráns emberek a suliban
Jelenléti ív
Rossz, hog.y az ádolyamMt na5lon sok
arcot ncm Ifogok látni azok köztil, skiket
felszínesen is de szemck (a mély barát-
ságok megmaradnak
Az elsó két évben való iskolab|rósígaim
(e,zek azok, amik rosszul estelq amiket
másképp csiná|nék.)
A lopisok
A dÍihöngó ilressége
Nem mindon diák érdemti meg cztaz
iskolát, van néhríay pétdány itt czckból!

É'"tt.egi aati u"o',yt"r"o iao.ot
Az clmílt évek során jöttek otpn diákok az
isko|ábq akik nem ieazín éÍtettek ebhez az
iskolához (most nem 7.-es osáátyokra gon-
doltaÍn)
osz*íly&arrgulat hninya
A fiaa|abb korosaáIy, fetfogása' é|ebtílusá
Áz oszÍályom nagl részc
Áz álbar&ságok
A hazugságo( amik a 4 év a|att értek
}iaryon sajrui|om, hogr az rrtolso években a
Polimpia clrnaradt. Ez a BathéSoK(K) osz-
tályrak napon sokatje|entett vo|na Már
minden sámban indultruú.
Azok' akik iskolatárasaikat meglopták
A megváltozott Poti szeltem
Nem t.dorrr' mi volt még rossz
Padftka' ami összefogta a nrhám és arcom
ahás közben
Yo,,ng Enterprisc.os viták
Kőzgáz óÍár{. idagbetegsége
Hory mindeúi mindenkit elfogad, ha eryé-
niség& |evcti
Visszaél6 a leÍretőségel*el
Tanrírok kcgrct|enkedésc



_@f* 2z-es
Ázok az embelek' akik tul fontosnak es
fclsóbbrcndíinek érzik magrrkat
Termeszetismcret
A romló közerzet és az ebM| adódó el-
lcntétek
Az érdeklödés te|jes hiánrya
Irigl semmittevók
Á második évet meg kelleí istn€te|nem
Csalódrisok
el kell hagmi a Po|it, s ez ennyiÍ€ s/oÍ-
san eljött.
Magas tandii
En scmmi maradandó rosszat rrem tudok
írni' amit minden ónín itt a&amék hagr
ni' ki akamék dobni. Nem tudok és nem
fogok rosszra emlékezni.
AzosaÁ|ynakaz a felc, akit 4 év alatt
ncm sikeriih megisrrcmem.
Ncm tudok konlrréta 3 rossz dolgot
mondani. Voltak kisebb.rugobb rosz-
szak, de ezeka a dolgokat oem ma sze-
retém végiggondolni. Tatrin ez érthctó
i s . . . .
Lász|ó állandóan kiaMlt ve|cnr. Megér-
tcn' boey mi&t dc tatáa mostanra

igaán rossz. Szab|ac is fuljó' ahos.
Yan.'
TanáÍváltások
Dolgozatok

Kealetben a rnatcmatika" hogr nleg kellett
vá|non osa*rílyszinten cgl otyan efiüertó|,
akit nagon*agyon szeretek.
Az utóbbi idöb€n túl sokan lettiink z iskolá-
ban' s ígt picit szcruélytelenné vÉlt
Az utotsó !4-l év hangulata, fólqg az osaály-
ban...
E|maradt Polimpirí( punnyadó ryorté|et,
-tcngíink.lengiink" hmgu|at az egész suti-
ban.
A kisebbek tcljcscn ismcretlenek, seaki nem
törckszik arr+ ho5l mcgismerjeés nnegértsc
a másikat. Mikor mi idejöüíinl szinte min-
denkit isnrexiink.
Hoz."áállások
A .'szeszÍilalom''
-mézcsmadz.ag''
Azokat a tanárok, akitet rrem szeretek!
A IX. keriilet
Rossz volt lrory az osaáyból rrxgpróbáltam
szcrebi mindenkit vagr toleráIni' és rckszor
ennck ez érzésnek az ellenkeáj& kaptam
vissza.
Rossz, hop nagron hrmar.ettella2 2 { dy, 65
nem hászÍtáltan ki
nék az és ulg1tdikcs fq[id sok min-
deút másképp csinálnék
Trdom' boryhihactlcq de bárhogy is gon.
dolkodom, c.sak szcrctettet tudo& nit* gon-
dolni. Ninc"s rosszl

A bőröndbe kerül

Barátok
H&gutat
Év ebji kir&rdulások.
Á szercteü tarrarak (Etsóként lbotya,
Mtuta& Sz8lblacllacil)
A Égi Polimpirák
Az osááIyközösség; aminek megtartísr{l
ncn csak a fergeteges osxálykirándutá-
sot rctték lehaóvé' és a reogctcg jó él.
meny!
Szablac
Banítok: Kata' Ikresa Tibi és a többiek.
os*ílykirándulrisok
Kiilön sport programok'
$alagavató utátli $uli.
Az összes tábor és kirándulás.

Az osárity&ózösscg amíg veliink volrat a
többiek (Pucky' szi|aná).
Tanáro|q akiket naglon, nagmn' NAGYON
szeretek.
Néhány kedves iskolátárs.
Szabad ónárajrínás.
Barálairn' akiketebben az iskotában szerez-
tem.
Tókís PrÉter és a CD íní.
Szalagavató.
volt mó'dom sok érrckcs embcrt rrrgisnemi,
tanulni a Poli szellemiségéból.
végre leáettsigizih\ de attól mq nincs
véeg scmminelg sót...
zsoFM!
tnfr elsöben (gfotcrem..')
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L_ ffiiffif .
Eltelt er a 4 év is...
Á' Polis baÍák!óim, mird a E.
oszÍály|hírsak' osztályfónőkök.
A közös bulik' osztáytiÉndulások.
C<aládir* lungula! a legtöbb tanár meg-
értó' scsítókésa a rugránje|legiú prob.
|émát rrrcg lehet osáani, alaír tanics is
j'Ár!
oktatási rendszcr: ncs/cd€k; saebad
óníra ján{s (bertet)' javítás lehetósége.
Sok ktizós program szawezése.
A Poli haagulata.
A köziisemlékelc
Györryi' Ibo|3a, Ivíárta ris J. Jrdit, mert
ök mind valami plusa adbk nckem / ne.
kÍink. (Györ5d: mindig biztatott bcn.
ntinkct, vidrirrságot sugáÉzotq lbobaa:
mindig .,Bnyáskodott. ftlöüilek' víbíá.
zott ránk; Márta: az örökké mosotfos,
k'edv9s é!s jóindutaÍű t.nefó' Sajnos-osak
ery évet.ta!ított mtikeq J.kab Jldit az
örök fríradbatatlar! ati nagc'on sokaÍ tesz
a Polis }r'uigulat megörzés&rt.)

__ Rengetet olyan cnrbcrt ismertem meg"] akiknél&Íilnemlconékaz,a&inava

Sok scgltség és rregéhés e tanarak részeról.
Jó tanáÍok (tisáe|et a kivaehek).
Ice-T géP
t.rinyok
A BglhésoK(K) úry, ahogvan...
Ibolp és Giyörgi!
A Berlet' hog mindig legrcn ery kibúvó.
A tanévnyitó ''szaklrrai'' üibomk és az crdei
iskola.
A nomád tábores rcndezvényci és remek
&letci.
Nétuinytanfu, akire mindig lehetea szánríta.
ni: Györgi' Íbo|},s, Mártá. Judit.
Áz iskola |égkörc.
osari.|pzínjátszo.
Szalagavató. Erdei iskola.
Á kijelölt dohányai.
Jó kaposolat a Íanríro*kál és diríkokkat.
sok örómkftés, jópofa dotog rendeaény,
tábor.
Tanárck (akik ncmósak mint diákot vettek
észre, banem mint €mbeÍt is).
Banitok (akik mindig kiálttak mellenerrr' és
1tik rcgftenq orohe megnaradnak).

nyújtottak).azaal hop moct bfrom we tiragadok
a sok köe'üt, de czek az cruberck kiitönö-
sen fontÓsaknelein. Ímc aMromjó
:do.log':: iszabó Tti'ca' Pelsóczi Geryó,
Gallai ZsoE.
Ibolyát ésl Gyeirgdt nragammal vinnémt
Es ha testi valójukkn| ngm is tchet€m
meg ezt' $ szívemberr bidos meeammal
viszem ókeÍ, i|l. aa a sok kcllcrics pitta.
natot, amiit in átéÍtem. Na5on jól érez-
tem mag$m Öz al.il'ia 4 év alaü!
Jó dolog volt szímonrr'g ho6l megis.
meÍhettenn a Politechnihrn szelterne! a
tanórotat. s az osa$om' a bizoryos
pa|hésoK(K) osarály és az osáá|yÍöo&
kök' akikct soha n€üil fclejtok ct.
A taruírok emberségét. kedvességét, hu-
monát vlriném magannmal, ac bgíóteP'
pen a tanárokat eglben.
Reodeaánpk.
Az egész fukola hi&r1ozrri fog.
sulirádió.
Gfuterem.

Na5rcn" nagror örltlök" hop cbbe az isko|á-
bajlttcm' annak ellenére, hory cry teljescn
mísik pályát vá|asaok Kevés iskolábon
ilyen cmberiekés kcdvcsbt 3 6xipg 611
itt.
i{niu} ellenére, bogy a matcriátis fudásom
nenr nó1t naryon, a világszemléletem nagron
rnegvátozoü a négr év alatt, es ha Észrcn is'
de fclnóüem félig. Ebbcn az iskolríaak is
nasf szeÍepe van.
Talán a legiobb, hogy olyan barátokra talri|.
tam iü' akik (rerne|cm) az cgész életemct vé-
gigkíséÍik'
Á tanánimÍÍ'al igMn baráü kaposo|atot
ndtam létesíteni' Naryotl segítókészek, ren-
desek, szeretdttel teliek voltak.
Az osaálytársaim, az osaá|yköZ'ssc& egl
|(rs csa!íd alakult ki közöttÍink.
Már most hiányzik a:2 iskola' soha nem fe.
lejtem el.
Kedves lboly4 te voltát nckcrn az igazánjó
in!
Rászv'étel a szorvczkedésekbe[
A 4 évjó emlékei.



Kedves G1,örpi, naryon fog hiányozrri a
kedvességcd. Nagyonjó cmbcr vagl.
Kedves Poli! Hiányozri fognat a ter.
meid, a fo|yosoid' a |egiobb tanánid de
leginkább a gondmkodásod!
Szeretett barátok.
Rcndezvények hangu|ata.
Taníri grínda mindenestti|.
Bérlehendszer, arui mostantót nenr |esz.
Néhai sportcsemények hangutata.
A legiobb do|og ami történt veleq hogy
o|yan baátaim lettek (rnm sok), akike
Mrmikor 3zimíttratok. fu bíz}ntok ab,
tl.an' hogl a barátságrrnt később is élni
fog.
Naryon sokat köszönMekZsófinalq aki
rnind embeÍként, mind tarrrírként az
eryik legszuperebb tanár, akit ismerek.
orülök' hop megismertcttcm.
Ez alatt a néry év alaÍt megtaláltam ön:
rnagamat. Ed köszönh€dcm a Polinalq a
barátaimrrak és a .taÍüáraimnak.
Rendezvényck.
Effiló (konyt 'úsncnik).
Infóórák els&mrósodikboo

Szabad ón{rajárás helyelti bétlet
tanár (!) is velünkjöbcÍne.
s"ász Kata minden bölcsesseggel és sza.
bad*lgga|' amire rrcgtaaított
onismeretct, amirc a Poli falai között
leltem.
Minden olyan napot, melyen jól éreáem
magam a taaáraib és a barátaim között.
Á Po|iban a legjobban a tanárokat sze-.
rcterr1 es olyu'r jó' bop megértó barát-
kent lehct vclük'b€szétgctni.
Sokat kószönhetek cnrÉk az iskolának.
olyan dolgokat világit nrcg, amik sokka|
fontosabba\ rnint a tanrrlás.
2.4ő| zéófi |dt az osaályfónök{brk.
Naglon sok cmbert szíwn magamma|
vinnók a Poliból, akikctjó vo|t minden
nap látni es tanultam tól|lk.
A PoIi minitrírsada|ma sok mindenre
megtanított az igazi társdalommal kap'.
csolatban.
A korlátolatlan szabadság ziirzavarában
magamra *a|á|tain. .
In barÁrokra lclhettem. ]

. ' - 1

Sok negatív pe|dát láttam' s eziltat tudom'
mi/ ki nem akarok lenni.
A Ba|héSoK(K) osaál1ta kcrolésemkor az
osaály hihctetlenttl 5lorsa cs kedvesen be-
fogadott.
A lcgelsó jó emlékem a4 hogl felwttek a
Poliba, amiról clótte csak álrnodni merten.
A tanárokkal való kapcsolat.
Az emberseges' megeíó, tilrc|ncs taruárolt'
akiktcl brátsrigba keriiltcrn
Az lbolya - Györryi kettós odaEgyelése,
tolennciríja" empítiáj a.
Aa hogr összefogással el lehetett émi a jo.
gainkat.
Jakab Judit 4 évig és Fchér Márta l évig rartó
munk{ja. Köszönöm!
Az os*i|ykirándulások Gyöigyive| és Ibo-
lyaval.
Aa a rengcteg isncrös, barát. tanrír (Ibot1a,
Györpi' Szabl.ac, Mr{rta, Kóvári P.), akik
annyi emberséget, szeÍ€tetet adlak, bos/
mindcn problénrímon átsegítctt
Az e|só 3 év minden egyes kicsi étménye.
büt1cségc' kisebb'nagrobb sikerck és csalo.

POLIMPIA' Nary Durrarrás' TMT o a'Ég'
hangulat.
Tanáraim' akikct sosem fogok elie|ejteni. és
naryon fognak lúányozni: Iboly1 Györ5ike.
Szabtac (I^acika), Fehér Márra Anitó.
Maga4 akit itt ismcrtcm mcg.
A felejthetet|eo é|mények, barátok, osztá1.,
rengeteg vidrfunsig és szcrctcg aurit magam
köríil éroáem a né5l évalan.
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Bukóp*is Íffi1'**|mintcryélctút.
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kis politikai utóízt érzek.volna...

A szabadságot ol},aáayir. isteninekgon. 
gtvé|em fc|fodcani azelsö

dolja, ho1y a vemben cltátia enrbqi do|. .roaci'anlre aaesanyia óvóhelye ta *ere-gokkal. k it
. ..a néha feltör6 forrad8tnüíf P€tófit ol- jozot.cttit' ,,"b"d go&latokat és azokvashaduk.
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pom vers' rrem hmszú & r'ainaá 
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