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í. BéréiEva AFrc(Po|í)sE 5'0o Maurer zsófia
sáÍlózi zsoft
TímáÍ csaba

Bodo|a| Borbála Nin6zr& . 5'0o
Farkas Dóra ^FÍo(Po|i)3z 5'00
GutpintérNorbert Po|y.P 5'{r0 7. oláh Kata
MássZoolt Ba|hásoKK) 5'00 8, Horkay Dávid

1,75
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4,75
Ber'éso|$Q /í.67

KámátJüia
4,63
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Major csiila Pálma AFÍo(Po{)g 4'63

Intrnziv

AnZEUTakács AndÉs Po|y-P
2. DominikÁgnes Po|rP

2?45
AffiE

5,00
4,88

3. Máté Petra Ba|hésoK(Q 4.86
4. csillag zstEsanna Búéso|q$ /í'83
5' SzépeCsila
6. Fejes Józ3oÍ

Ha|ász Geqely ArüÍ|d
Horváth Nóra
Járay }(ata|in
KáÍpáti |sfuán

4,7A 9. Hardu Rita
4,75
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1,75

t{arÉnyi Tibor
Pe|sóczi Gelgely htcnzfu
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Poly-P 4,75
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Az alábbi csemények után lehcteü pontokat kapni a II. neryedbcn:
KogírlaMa házibajnokság Tomalúzy paÍty

- EGYENI VERSENY -

csat rz elsö tíz holycz.tt ercdnfu'évcl!

HILGYEK

(Mivel az oszÍályfónőköknek,ehetósquk van az osztály*at eósíteni, ezéd a7 áthgo.
lásnál a g$át osdályuk lótvámába is beszámftjuk.)

Gratu|álok a Tcstku|túra muntacsoport nevében:

Politechnikutq 2002januáÍ l 0'

Kóviri Péter
a pontverscnyjeg1zóje

Hely Nev osztrílv Pont Hely Név osárily Pont
I Crécs Lctti Pöocc 73 1. Anrísi Andris NZS 74.5
2-3. Preiszner Nóra Frce(O)stvlc 5 l 2. Kóvári Pctcr Taherő 7 l

Gonda Erzséba Tmeró 5t 3. Kraus Csaba MOND 66
+1. Clecesy Cccílis Pöpcc 23 4. Tamísi Dani NZS 64

Mihókviktória TancÍó 23 5ó. Fcrge lúiÍton MOND 57
Dóczi Ra Pöocc 23 Czobolv Mírton MOND 51
I,ársAídrca TüÉÚr 23 7-8. Cgni Aru|ríq MOND 55

8. Szoták lldikó Tancró 20 M&otz lvíáté 27-cS 55
9. Gásor{r Cecília Balhé l9 q l0 . Péli Szabolcs Afro(ooE)sz < l

ls . l r ArrpldEva Tanorö t 7 Fábián Pét€Í TaneÍó 5 I
Tó,it Arancs FrcdO)sMe t 7

Helv osarílv Pont Létsz. Atlás. Helv osztály Pont I.etfl,. Atlas,
I MOND 346 26 r3.3 l t Poly-p r33 26 5.1 I,, AFro{mlihz 314 25 12.56 t2. Frse{O)SMe t0t 27 4.59
3. Pöo€c 32Í' 28 t l .ó 13. ímIAsrcr-X 105 26 4.03
4. Nfurcszsík 233 26 8,96 14. Arúsu l0 l 26 3,88
5. Taneió ul 56 7^47 15. taM 92 27 3,4
6. ALÍonz@ 217 28 7.75 l ó Kabarc 78 27 2.8
7. Monoeoli 14t 22 6.4 t7. IntenzÍv o. 30 26 l . t 5
8. BTIhéSOK{K) l,!0 23 ó'08 18. MM's 29 27 t,07
9. cézÁndG|lz 158 26 6.07 r9. ORIFF 0 25 n

t0. 27-cS l ó l 27 5'9ó 20. Aüitiid 0 27 0



EMLÉKEzTETo
Az Iskolatanács 2003. január 14-i iilésérőt

Jelcn voltak:
szlilók diákok

M&Ms . szőkc Bea
JAM Goldrubemé Héjj Katalin Dominik Rita
AlfonZoo . Balogh Dávid
Kabaré Geréné Matzner Katalin Kanev Adrienn
AnZsu - Bródycábor
Poly.P Szikné Piros Magdolna Ivanyos Judit
AniTí'id Baranyi [.)va
cézArdGúz
Afro(Poli)sz
(m)Astu.X - olálr Panni
Monopoli Meisaerlldikó
M.O'N.;D. Debreceni István Sclrepácz András
NincsZsák Jeney Saro|ta Romhány Gergö
27.eS Szabó Beatrix Szabó Domi
BallréSoK(K). Sárközi(!) Zsolt
Intenzí'v o.
Pöpec
Marketing
Criff

' Taneró|k:. ' -JakabJudil | ángÁndrea'I.codvai Gyiirgyj
Vendég: Bcnedek Pisti' Csapi András, Csoncsi' Lippenyi Miklós'

Meggyesfalü Bogi

l. A leryezett két napirerrdből a Gólyrák írásbeli észrevételeivel nem foglalkozJunk,
nlcrt nem der{ilt ki' kikct takar az elnevezes, nem tudtuk, kiknek válaszoljuk meg a kérdé-
seket, ajelen|bvók pedig nem igényelték a váasznka|" a felvetesekben nem volt ugyanis
saimukra kérdéses ponl

2. A másik téma a Rendezvényszervezések szabályzattervezftének megbesizelése és
elfogadása volt. Némi vita utr{n az alábbi végleges szabáiyzatot fogadta el az IT (ld. l.2.
rnetléklet}.

A következó ilT-ülés idópontját februá'r l8.ára tettük' amikor a diákok tartják kézben
progrÍun leborryolítasát. A levezetó elnök Balogb Dávid lesz' ajegyzóktinyvet Szabó
Dorni vezeti majd.

Budapest' 2003. január ló.

Jakab Judit jegzó
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l. számú mellék|et

Rendezvónyszenezések szabályzata

l. A jelen szabrílyzat hatr{tya a Politechnikumban rpndezett valamennyi tanításoa kívüli'

nyilvános rendeanényre kiteÍjed

2. A rcn&rvények besorolása:

2. l. Haryományos szenlezésü rendenények ballngá*, sza|agavat,ó, gólyabál'

Poli.sái|inap, hivatalos, naptrir szerinti iinnepek (karácsony, október 6., október 23.' már.

cius 15.)

2.2. Egyéb - Poli.kalendáriumban szereplö . rendezvények.

2.3' Egedi rcndezvényck.

3. A rendeanényekszervezói:

3. l Hagtomárryos szervezésű rendezvenyek

3.l.l. A bal|agrást es szalagvatót minden évben a l l.évfolyam szervezi A

l l.évfolyam osárályairuk szeptember 30.ig kell megíllapodniuk a ballagfu illepe a sza-

lagavató szervcze3ével kapcsolatos feladatmegosárísrol es a határidökröl.

3.l.2' A gólyabált minden évben a t0.évfolyam sz.ewezi. A lO.évfo{yant

oszÍrílyainak szeptember l5.ig ke|l megállapodniuk a gólyaháI szervezesével kapcsoletos

feladatnegosaásról es a határidökól.

letes oszüíly szervea. Aszave,ésbe minden Poli.polgrár jogosutt Ésa venni; nésÍvétcli

sándékát á felelós ügteletcs osalÉlynáI ketl jelezrie, illewe a viillalt feladatát azígyc|e.

tes osáállyal kell egyeáetnie.

3.l.4. A Poli-szúlinap délelötti prograr4iaa Dirákonkormárryzat haüískt'rébe

tartozik. Amennyiben nem műkiidik a DÖK az iskolavezetésrrék (a Koordirr.íciós Bi.

zonrnírrrynak) pályázatot kell kiírnia februárr közepeig e rendezvény megszcrvezérere.

3.2. Egtéb - a Poli.katendáiiumban szerepló - rendezvényeket önkéntes.ie|ent-

kezök szenaik; jelentkeani eglénileg és csoportosan egyaní'rrt lehet. Minden Po1i.polgír
jogosult rendervényszanleÉstkezdeményezrri illetve a szervezésben reszt venni. A ren.
-dJrvény 

szervezöi'különöseir a szsruezést kezdeményezók plakrítokon adnak t{iékozta.

tást a szervezésrö|, a szervezéssel kapcsolatos megbeszelések helyeról' idejéról' a csatla-

kozís lehetős€eröl, annak esetleges határidejéró|.

3.3. Egyedi rendezvények. Az egyedi rcndezvényeket azok kitalá|ói szervezik.

4. A rendeanényekröl illetve azok szervezeséröl szoló hírek közzetétele történheÍ pla.

uatoY' ̂  WÍ es a KPTV segítségével. A minimá|isan kötelezó értesítes: a lqfor-

galmasabb helyeken kiragasaott plaklt.

5. Va|amennyi rendezvény esetében be kell tartani a Rendezvény-kódcx előírásait (ld.

Meltéklet). A rendezvény.kódex olvasható még az intemeten (az iskola hon|apján' a

Wf .onaon (VIil. évfolyam 4. szírn) és a könyvtárban.
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2szímú mdlék|et

Rendezvény-kódex

FIGYELMEsEN olvrssÁrox vtctc, tör,rsÉtnx xt,
És n'cynzretÍs cÉuÁnTl LEGKf;slBB A BULI ELóTT 14 NAPPAL

.c,nrÁrox Át a xoonnrxÁcrTs nrzor.rur(xYNAK !

n nrNnozvÉ'xY tDlPoNTJA:
it szn'xvnzócsoPoRT:
rnlnlTs szunvrzT(r):
l nUt-t tln.ÁR-vÉonÖxn:

l nnmonzÖcsoFoRT:
e nrxoBzvtNymóroxrur:

rozoÓnn<:
vÉczóorc

A RENDEZVÉNY ANYAGI rE,LEIffE(I):..*-..............
KrK vEszNEK Rtszr ? (KtltslsöK' nrrslslr<.'....

ro rr,iry wr*nÉcrÍ üoz'EAT):
l nÉsztvrvóx trnvrz'nrt utrsz-{mr:
vnxoÉcrx ÉnxnzÍs1 rÁvozisr mp.n;
xerur<' nnÉn.lroK (}fl(o& IELYIK EAszNÁI.EÁTT, rclYn< xrnn, lnzÉs, zipuis ):

rf

A RENDEzviiNY nrlYszÍNn, rrBr.YrsÉcnrg rERvEzETT PRoGRAMoK

IIBLYSZIN PROGRAM PRocRAMcÁzDA

sÜrÉ-rr,r.ÁrÁs lccszBnvtzÉsn :

xör,mÉcvrrÍ:g splÉPfuEcy:

oonÁrvyzTnBly:
uosnTx. nc-x:
'{r.vÁs A Pou,rs.{N (lt'íELY TERIexsnx, utrtóL MEDDIG' lÉrszÁu ..):

roÉptn,r,r ainÁse
A BEI{T ALvÁs oKA
nrxourÁs, TlKÁRÍfÁs (KI lwf vÁlr.nI.):

HANGOSITAS, TECHI\IXA:



EGYÉB FELÁI'AToK (AMI MEGVAN' PIPÁLD KI !)

EGYEZTETÉS A ToRNAIIÁZ FELEIóSBIVEI{ ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

A KAPIJKNÁI{ A IIELYSZÍNEKf,N Az ÜGYELETI REND KIFÜGGESZTÉSD

EGYEZTETÉSAGoNDNoKKAL(szEIiffi'rEszsÁK'MosDTKELr"iTÁs^'...)
ponrer szor,cÁrar ÉnrnsÍr.úsp' rBr,rplra
A RENDEzvÉNY '*""'r"i *xi"ilrozGl rfuÉxozrrrlis r rnoGRAMo|aTL

Án.luronpisotq, nosszlssÍrTx
BcyrztprÉs l vp,rnÉc rru,ÉrÓxr<rl
vrxpÉcrr rocloÁsl (tt,ttzo' ra.l,l" ...)
npxuinsÉc ÉnrrsÍrÉsr, sE'EI,rNrÉs

l rrgr-YszÍxEx nrzrosÍrÁs& lnzÉsp

e nBxorzix ntnvr, mórgoszrÁsl:

l nn,Norzóx rruDrrtat, llÁÍnÁsux:
uÁin'is

HELYszÍN FELADAT

Hnlv/mT

.l rnlxÉnr raxÁnorc rtuaoeter, x"ih'Ásux:
rr;ünÁsIÍf,LYszIN FELADAT

l pnr,el,Ts szEnvrzi(x) elÁinÁsr:

.l roonnnrÁcrÓs lrzomnÁny Ált,Ásror*rll:
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Iskolebírosági határozatok

Az Iskolabírósíg . winklcr Gábor' Spilák
Benjámin es Diósi Alojzia .2002. doccmber
l 6'án táÍs/atta öÍ ügya tárgnlt.

Bcrkics Góbor (GézAndgúz) |lgtc

Gábort osztály|ióttökc' Brrtr Géza pana.
szolta be, mcrt ncrycdik alkalomrnal szcgto
meg az iskola . az orságos töwerryi szabá-
lyoásnak meefelcló . dobányással kap
cmlatos szabrítyokat. Géza annrí| is inkríbb
súlyosnak ítéli Gábor lplyzeét' mivcl olyan
eg&zsrieügyi plobléEái \'annak . att€rgiás
tíirretck' illetve asdnratikus rohamok.'
amelyck miatt még fokozottabbart vctódik
fe| a dohányz.fu ártalmassága'
A probléma elötöÍténctéhez tartozil hogy
Géza többsz.'tteszélt Gábofral s pobléÍná
ról. A bírósági panaszn mogelözó doMnyás-
sal kapcsolato*(harmdik) csct rrtán pcdig
Gábor édesanyjiát is bevontr cbbe az cryez.
tct&be. }víajd Gb és Gábor egr olym szil

körlilményként értékeltc' bo5t Gábor a Géával
kó{ött szóbeli megállapodást megsaegtc. Az erre
vonatkozó ut8lÁst' miszérint egy szóbe|i mcgá|-
lapodás' illetve az osaáyfönókkc| va|ó meg.
c5rezéc ncm clég clrcttató - e|lcntétbcn az Is.
kolabíróság írásban dokunontáh tcstíileti d.jÍrté-
sével . a bíróság az érctt felelósségtcljes ítélóké-
P€sség hiánpként crzékclte.
A bíróság Berkics Gábort megrovásban részesí.
tettc. Felbívja a Íigtelmét arra' hog aKözgaz-
r|a<{gi Politccturikumban mint az iskolapolgárok
cg|lttműkiklésére futlló intézmlnyben nem iga-
án van lrclye a rossz éÍtelembeú vett hátalmi
ténytákbcn való gondolkodásnak. Vélemá
nyllnk aa hog az iskola értékredjével nem
esí€áoth€tó ö,ssze az emberi tcnyezók negligálá-
sa. A bizatommal való visszaélés adott esetben
súlpsabb hiányosság' mint €ry testületi döntés .
akfu iskolabíró*ígi tutározat. átht{gása.
Gábod az Is&olrrbíróság tiegészitó bÍintetesként
arra kötclezte, hos/ s köv€tk€zö neryedév alatt
kégílc€ogl cs/ olyan hrrtónrrokÁt' amelyben.
az élcüori sajátosságpk szcmpontjárrak hrye.
lembe vétclével. megvizqgálja az asáma és a
ktimpzeti ártalrnak tisszeftlggésci! különleges
tckintcüel a dohtnrzás kérdésk&érs. A kutato.
mrmkrít az Iskolabíósághoz kcll benyujtania.
BaÍia Géát az iskolabíIóság felhatatrnazza" hos/
az elkészítés konHt palamet€Íeit mint termé.
szctisrpret szaktanár Gábor sánára kidolgozza.
Az Iskolabíróság kötelezi GáboÍq hogl az cm|i
&Ír Éfs/ban Barta Gqáva| konzultáljon" s az
általa kidolgozott feltérclrendszemek megfelcl-
j"n.
Az Iskolabírosríg a krrtatómunkát akkor fogadja
el' ha az az i|letékes mrrnkacsoport véleményc
alapjrin valóban egr' a tárpkörben végzett kuta-
tásnak minósül.
Amcnnyiben Gtibor a kutatómunkát nem készíti
el vagl a mutka nem minősíthetó kutatásnak,
ú5r az Iskolabíros.ig újabb eljárríst kezdeményez.
A határozat cllen a kéá€zvételtól számított l5
napon belül az lsko|abírósághoz fellebbezest
|ehet bcnyújtani.

az arÍornatikus ii5nendtól, mcly szcrint a
harmadik eset ibkolabÍrósági panasá von
maga .'tín, Gábor pedig orót vesz magfu és
rrem gníjt ní. Gábor azonbm rövid idón be-
líil m€gszégÍe a Ínegállapodást.
A tárgnlrÁson Gábor elismerte a panaszban
foglaltakat. It{entségül osak emyit bozú
fel' hogr a dolrÍn;zásnak bizoayos közössé
gekben csoporÉp|tó' csoporttohézióc szerc-
pe van' s ha ilyÜn hclpct/tíllapot áll clö'
akkor igen nag1 a kísértés; jelen csetbcn az ó
eltenlll&képességét r'cgbahe& A bíróság
igekozettcgyÜittcró lonni Gábonal ctlbcn a
nehéz hclyzetbcn, kifejezvc azonban azt a
vélemenyét' hrya mas/arázat nom
relativiá|hatja aá, hogr kiskonúak sámára
titos a dohányás. Gábor és az Iskolabíróság
között nem alaku|t ki konszcnzus aÍra ÍÉzv€'
hog Gábor szíimára mcnnyirc iírtalrus a
dotuí'nyzás; cz t néze{külöubség a törvén}ts
s:zabrilyok létéL illetve azok bctanás&nk
kötelezettségét. az Iskolabtoság szcrint.
cgyébként sem érinti. A bíróság súlyoobíto
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Jency Gibor (AttiTüd) üg5tt

Gábort szahaníra' }Iercodi Ágnco pana.
szola be munkanrcgtag{ásért' ill'rtvc som.
zato& az angol órákon t'Parut'|haló mry,
tartrísi problérrúk miatt. A panrsa worint
Gáborral már szoptcmber &a neh{z az
cgriifiműködés' s cz rányomjabélyeg& a
korábban harnonikusan működö csopott
élctére. (A hat- ée négymáá|}os kfozés Pár.
huzamos"dgl miafr a rzintfc|r*d& alapjón a
Politecbdkumba ebben a taffico bc|épó
kilencedikes diákok. közÍÚk cóbor is - máÍ
korátlban is laczó nyelvi csoportok munlrí-
jába kapcsobeak be.) Ágres a dokumen-
tumban rész|ctescn |eírtaaa azcsacl amely
a panasz bcoyújtását köztlctlcn|il nege|óztc'
s lérrycgÉbo az úolsócsepp volt a pohár-
ban. Ágnes tértc a bíróság közrcműkö<técét
az lisrbcÍ\ fclvetve aá is' ho$tGábor kc.
rtiljöb át rnrisik csoportbo.
A pausz benyí{Ésát kövctöen ez Iskolabí-
nísíg képviselóje' Diósi Alojzia kmzuttólt
GáborÍal. Fclhlvtra fi5rc|mét azüry sG

bcrryújtjsa és a tárg}.llás kÜzöttí idószakban
is póM|jur mcg váltoáabi' hiszcn cnnck a
periodusrratr atepasxalatri a bír&ágszárruí-
ra enyhító' de a}ár sú|yosbí6 ktlrütményként
is szolgálharut' Gábof ígeÍetct t.íÍ arra'
hog mcgváltozik. Elisncrrc' hopaz év
cleje és a panasz b€nÉjtás! közóüi idósz6l.-
ban mag.teÍüísa sok kivctnivalot bagyott
maga után" s aá is bc|írtta' hosrösszefftggés
tchct a kifogísoltjelenség és a Politcchni-
kurnban e|ért' nem éppen}lnak nondhato
tanulmányi credménye közűÉr.
A tárgyaláson Hargitai Bca' aki Gábor mú-
vés''tismerrt' illctvc kommrmikáció &'!árs'
jeleae, hory csatlakozni kíván a Hqcndi
Ágnes áItal b€nyüjtott pmasz}oz.
Gíbor a tárgnláson az clóz.tes konzultáci-
óhoz hasonló magatartást tanttsÍtoü. Elis.
merte a panaszbo foglaltakjogosságá| dc
kicmeltc' hog.ianak benyíjtása óta törek-
szik a változásrt{{pgl" érzi' ercdarénnyc|.
Bex eun| kapcsolatÚa4 szkcptikrsabban
nyilatkozott. A nregbeszélés alatt Bea és
Gábor között - ery szaktárryi kétdésltcz

kapcsolódóan . vélenÉly&{ll&tbség .lahult ti.
Ehlra a bíróság. r'kmai komp.toncia híján -

rrcrntrdott hozzászólni. Másr{sa a bfuó*íg rzcrt
ncm tulajdorríton nagrobbjclatóségct cnn* a
kádésúck" et úp ércac' ltog.az rrsÍB ;áboz-
tat azon. ténygr' hog G{bomak alapvctóer
mcg ke|l váItozrria. A bíróság Gábor rrqnyilvá.
nulásai kapcstn arra a mcgáIlapításra ju|ott' hogy
ó kész cne. A b&ósóg ú$í láÍta Gibor *ércztc
arrnat a vissásságti! hogr egy' a Politechni-
hínbaszinte csst most é*ozos diák|Ca| kiF
cso|atban ilycn súlyos cgdtttmtikfxtési pobté.
má& atakulnú ki. Hiszcn jogosan vctőilrct El a
kérdés: ha valaki kczdetról fogva nem alkalmaz-
kodik az isko|a egÁlttmúköi|éssel kapcrclatban
mcgfogalmazott elvánísaihoa alúot egnilta|á.tt
miért vá|asaotta crÍ az igkolát.
Áz tskol.bíóság Jcrrcy Gibort firyclrncáetésbcn
rcsz€sítcüc. Annak érdckébcrr' hogt lépésrő}
|épésre képcs lcgrcn figrelcmmcl kMrni sajá't
fcjlödcsét, a tcst|ila op meghatirrozott feltáel-
rcndszcr szcrinti m&pst infur}rzott cló a szrinrira.
A mérési szakasz a rre5rcdév végéig . 2003.
rrrrfocirs 7.ig. tart. AperiódwbanGóbüt saak.

A minósítés nornráliVscnlegcs (0) vagy negatív
G).
Az értékelcs szempontjai:
- Gábof órán tapasaalható magatartása' e$Ett.
miikö&si és szociólis mcpflvánu|ásai
- Gábor ónin tapasaalharó ga|trngi résaétde:
szóbcli közremüködés, ftlzetvezetés; a É|szcrc-
les meglérc vap hiránya; a hrizi felad8t eliiégíté-
senek foka.
Az értékelés ncgatívnak minöslÍ, ha a lét e|cm
ködll bírmclyik ncgativ. Ezcn belül a sakmai-
xíg értékc akkor negatív, ha a rrrcghatározott
összetevók cgészbcn vagy r6áen nemtelj€siil.
nck (Pl.: resdcgcs felszcrclés tú{ny.)
Amerrnyiben a ncgatÍv bejegzésck aÉnya a pe.
riódus végén meghala{ia az összbejegds }0 %.
á! aklror az lskolabíóság újabb eljárást kezile-
mérryez, rhol a mérés ercdménytclerrsfuét sú-
|yosbitó körlilménykent fogia értékelni.
Érclemszcrígr az igazolt mulasaások nem
sámítanak bc|e az öiszbejcgzésbc.
Az osárílyÍönököknek minden hónap vfuén ösz.
szcsiteniük kell a mérés eredményeit. Az eÍed-



ményröl az oszrályfónökók az lsko|abirósá.
got ttíjékoáatják. Anmnyibco a hónap végi
értékc|és eredményc 30 9enál nagrotrb, úgl
a bírósíg mérlcgeli' hop ezorrnat újabb e!iá.
níst kér vag e6ré'b módon keze|i az ügrct.
Amamyiben a rn&és bizoqosór5nk csc-
téb€n - kiilönö$ tckiÍ'tcttel a panaszosokrh -
mutat 30 o/utá} ne$lobb é.rtéket úgr z Is-
kolabfuóúg lépéscka fog&orr| adoü csct-
ben újabb cljárfst kezfubnyz.
A méÉshez Gíbor kötelcsségo a tco*urikai
fcltételck biztosíÍás8. @gy, a célla mcgfelelö
fílzetbe mindennapra külön el kcll készíte-
ni€ azokat a tiblázatokat amelyek lrámm
rubdtát tartalrnaznak tanóra minósítés, a
ianár aláínísa.)
Ameanyíben Gíbor c|fclcjti a tanána| kitöl-
tetní s táblázatot vag clvcsai a fiizetcq ri'5l
mindcn bejegrués negatívnú minósül.
Az Iskolabíróság úsr látja ho$l Gíbor ma.
gatartisi probléutáihoz jclentósen hozzájánrl
aa hop az At|Ítlid osáálybon szárnos a|ka-
lommal kialakul olyan hclyzet, amcly,a ma-
gukat nd}€ucbban fcpelrncó diátokat in-
kább hádJtatj4 milt scgíti. EzéÍt a bírócág

ncg a problémá! ezért Gabi rz Istotabírós.íghoz
fordult.
Rita a tárgaláson elismcrte a panaszborr fogla|.
takat. A bfuóság kérdéséÍ€, miszcrint mivel ma.
ryanizható az' hory cgr általa vál.sztott szak-
kcpzésról marad távol a mcgcrrgedettnét naglobb
mérékmol* Rita magánéleti problémákn hivat-
kozott. A bítóság a személyiségijogok tiszÍsl€.
téből frkadóan gzol a Érggnt részlctccebberr
ncm ólnjtott fogla|kozni.
A bíróság Csurgó Riát figrclmeztaésben Észe-
síteüc. Fclbívja a figre|mét arra' hory 30 igazo.
latlan óra elérésekor tanuló'i jogviszonya l Köz-
gazdasági Politechnúumban aúomatikusan
mc$z{inik.
A bíróság tígt lrítja' logr mintpcdagógiai fórum,
rrem korrrpctcns az ércttségi rrtárri szaktepls
nag'kotú állampolgárainak itgeivel kapcso|at-
ban. AdminisztÍatív Ezempontból pedig nem látja
értclmét, hos/ mint tcst0let' a l3-l4. évfolyam
fegalmi ü5rcivcl foglalkozzoÍ\ mert €a 8 fela.
datoe az intézmeny képvisclöi Íészéról az írásban
dokumentált gaháJyok kövctkczctcs a|kalmazisa
is bctölth*i.

hory azosztálynem kzéke|t . e diátok
figrclméq és kéri ókct' bogy segítscrrek a
probléma megol&fu}Áben.
Az Iskolabíróság fclkéri Czibor Erzs{íbctet
aki az isko|a pui hop Gá.
borral folyamaOsan tansa a kapcsoldo! s
működjön köae a probléma mcgo|dásábaÍL

Csurgó Rite 14. évfo|yamos,
idegenforgalmi rzekos dilk ligrc

Ritát osztáJyfónöke' T. Márton Gabrielta
panaszolta be, mcÍt igazolatlan mulasaásai
2 l ónál ettek cl- A panasz benyÍjtásakor Rita
már igazn|t a nnga számára t0 napot az év
foly.anrrán' tehát többre nem jogosult. (Miu-
tlirt. a 14' árfo|pmon rngykoru állanrpolgár-
olt óktatása zajülq czé.t a hián}zással kap
cscilatos aabilyok eltémek a 7.12. évfolyam
rendjétöl.) Amilkor Rita igazolatlan hiányá-
sai a 15 órát meghaladták' Gabi saíbeli fi.
gyclmeáetésberr részcsílettg amelya Rita
tudomásul.vett. Ez azonban nem otdotta
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Somogri Áaln @7.cr) |tgre

Áa*not osznayrooolci' 'ak'b Jtdit és tóczi
Edit panaszolták be, mcd deoembcr clejérc
igazotatlan mulasztísai 32 l/3 órát értck cl.
A hiányzások egy észc reggcli kisebb'
nagrobb késésckból (l0 ll3)' máÉik Észe
tanórárol való tÁvollétböl (4)' többoégc podig
(l8 ón) lúronu cerco*éot cgl.cgl cgész
napos, dc scm határidőrc, gem kcsóbb ncm
igazolt hifuiyzásbol adódo{Í.
Áam mrábuan számos szob€ti és |rásbeli
Íiry€|m€ztctést kapott az osaályíónököktól
egJdsa 8ÍÍól, hogr igazolat|an óníinak
sairna vészcsen r6vctcdilr' másésx pedig
ana nczrle, hogr cgész aapos távollétcivcl az
éwényes szabólyok szcrint számoljon cl. Az
osáríly6nökök a problérrr vesaélrsaégévcl
arán;os messzerrrnó rugalmassággal kezel.
ték az igazolhatóság határidcjét a decembcr
l2én bcnÉjtott parrasz végül cgt november
l5.i tanÍtási nap igazotásán (6 óra) va|ó
vrítakcrzás sikcdclensége után sállcbtr
Konkr&an cz a btittele annalq hory a pamsz
az igazoletlan ónít esctében törvéorsen

kolabítósághoz
. A panasaban u oszÍályfónökök kiegészító

köriilrnényket mcgictölték' hogt Adám
csctéberr kczdettól foglla (9. átrolpm)
pmblémátokoz' hograz cgész nápoo hititry.
zásoklal kapcsolatban a sa{iló|t szLil'!!ára
elóírt telcfonos bcje|entcsi kötelczcttségct
nem teljcsítik'
A tárgnrláson az igízolatlan órák sámát
csökkerrtő lcét bcjcl€ntcs haltgzott cl. EB/
matcrnetikaóráró| való tárlollétról a mcgfc-
lelö haladási o*pló és a hiányási nrpló ösz.
szevetésével bebizonyosodott hory tévcs
besesyz&s. Bz a parraszban rrrcgiclillt mértc.
ket 3t l/3 óára csöl*cntettc. Má*észt
Áaem caesanyja' aki a tárgalásorr r{sá vctt,
bcjelcr*ettc. hogy igpzolja aá a bizonyos
november ls-i hiía}zás*" A bl'Úságjóváha.
6nísát kérte ezzct kapcsohtbeÍ'. hiszpnez
igazo|ható*ig tényc két okból is k&ségcsnek
tíint: cs/részt az cltoh idó nagaága' de nrfu-
résáés |cginkább abból az úból' hogt
Ádám azon a bizoqos napon telíüís bel}€tt
moziba rnent. A bíróoág elvi értelcrnben a

mozi látoptás sáilöi igazolktóságát kiárta a
konkrét csotbcn azonban - tckintvc az ügt sr>
lyosságát . ncm úasította cl e mérlege|es vahmi-
fé|c lebctósegá.
Áam eocsarryja jelcztq hogr mind ö' mind
Ádr{m tisaában vgnnak az üry srÍrlpssígáva| és
azzal is, ho6r Ádám hiányásokla| kapcsolanos
hozzáállását só&eÍ€seo mcg kell vríltoaatnl
KinÍlvánítoüa aá is, hogl cz a sándékmitd.
kcttöjilk rckzffil szilárd és megalapozou' Kérte a
bírósígot, hory a hat&ozatban jelrljön meg cgy
kifcjczcrerr a hiányaísok bcjclerrtésérc vonako.
zo biáosítékot.
Á határozat mcghoz8t8lakor súlyosbító Lörii|.
ménynck mirrósült, bory Ádám c-5r koribiri, jc-
lcn tarÉvi iskolabíróslgi határozatban ságoru
mcgrovásban Észesii{t'
A bírosigebból indult ki, hogl pedagógiai Íó.
nrmként a lcgrehezcbb esctckben is kertr|essgét
érzi, hory olyan ámyalt fcltételnendszei't szabjon'
amely a panaszolt sárr.í'ra cxilyt nyújte vóho-
ásr4 a jövóbcn való egüüttű}íxlésrc. Ebben az
értcle.rmbcn a bíóság oélja aa bop továbblepjen
cry, a szoros értélembcn vat fcg;rclmi.frrun
bivatásrin:.miiködésc. bacsák oÍÍe módkínalko'

szűnésének c5rzcrü rögz|tá$Íc.
Ebbót kiirrdulva a birósá! clfogadte az elvi érte-
lembcn igazolhatatlan nrivcmbcr l5:i hiáq,zís
igazolrisrít. Tcuc e^ tizáÍt. rrert Enyegében ez a
nap a vízválasló a kiárá! automatizrrrua (30
óra) és egy brírmiféle jövóbeni ftltétclrndszer
kidolgoása Éözött. A birósig úglérzi' hogy
ezzlligen ms/ mértékben átlépte sajálszah{-
lyait a parlaszoit érttekéberi czért cseÉtÉ a vita.
toÍ tertilot€n r hoÚrúlishoz k@st jogosultsíg.
megvonást iná;ryzott c|ö. A sz|ilói i$zolhatd,ság
naryvona|ú clmezósct a szíllói igazohatmág
általános korlátozásával óhajtotta cgemúlyba
hoari.
Ennek éÍteiÍIÉtqn a bíroság Somogri Ád.ím
esetébefl a szui8li'áltat egész évbcn ig.alhdó
napok szárruít az általános l0 nap hclyctt 5 'nap-

ban maximátta. Az 5 napos kcrctbe a már eddig
czerr a módon igazolt napok is beleszÍenÍtanak.
(Ha a sztiló x napot igazolt, akkor az évhátr:alé-
vó idejébcrr az általa igazolható napok vrátm 5-
x; illetve, ha eddig már 5.nél többct iggolt, ak.
kor 0.)



Ennek értelmétpn a bÍrÚeág rógáti' hogt
somogri Ádárn igazolatlan ó,ráinak sáml a
panasz benyujtÍsának idöpoújában (dcccm.
ber l2.) a dokumcrrtrmrban mcgi€lölt 32 lB
hclyett25 l/3.
A bíróság Sotmryi Ad&trot t PoliEcbni-
kumból kiáfia Á kiárást azonbo'raz alíb
bi feltétclek szerint fclfrgg*ette:
A kizírris autopltikusan élctbe tép' ha
Á*eun igazol&tkn hünyásai clétik a törvé
nycsen mcghatíromtt 30 órát. Amalyibctt
ez ncm törtéai& mcg, úg aCIrrév vég& ér-
vényét vesai.
Áme*rnyibcn Ádárm búmifélc fegrc|rri
vétség miaü a űarÉv fobnm&r az Iskolablr&

Dinnyér Dániel {m)Actcr)í/ |kyc.

Daait osztályfónökc, Vcrcs Gábor panaszolta be'
mcrt igazold|an mulasdásai 22 l/3 órát értck el.
A hiányásoktöbbsése rcggoli késésekból sz&.
mszik-
Az osdíly!ónökök. látva az igazlatlan órík
növckcdésé.i múlt nogrcdévb.'n bcszélt.k Da-
nival a prob|ém&ól' r mcgeldás |cM&égéröl.
Ez azonban rrem h62g[t igrz{n változást. Miutrírt
Dani hiáaryzisai Írcgköz.litct!ák az iskolsbírós{í.
gi eljárást automatik$ao maga úóÍ' vonó 24 órás
hatíÍ|' ús/ drntöü.k' hogt pwusz bcttyijtásával
kczdeményezik a b|rósági m'gbatlgatást és in.
tézke&.

sághoz beparrmzolják' úgt sz üry súb,ossá Az igazolatlan ónítkal kaposolatos panasz bc.
g'ának méÍtékévcl rxsámgban z rkkori nyújtáa és a üírgyalás lttizöÜi idószakban Dani
tgsttil€t jogosuÍts&r d6otc$i arÍól' lrog ér. az c celra kijclölt hclpo &luínyzotL Miután
vényesíti a Lizirást vary podig fenntattja Dani kiskord czért csclckeóetévcl törvén},sértést
annak felfiiggmáee változaiáL követcü el es osáríIy6rrökc, Vcres Gábor cz
Á hiÁn'zásol&a| tapcsoldos bcjclcntési {irybcn - kiegészÍtvc a korábban az igazolatlart
kötetcz.ettség tiáosításJnrk érdekében a órák ugíéb€n bcnyújtotr panasá - az Iskolabírü
b{ósás úry fut,'ü' bog/ kcüós bcJck!üísi ságboz fordulL
kötelezettségetszab ki. Mirden további A kitűzött rrapon Dani hián1rzott az isko|óMl. A
egész nápos hiányás csctéba a nap fotya- tárgalás e|nryolásrfu azonban scm ó' scm szülei

-'----Í.án.6iad
nak bc kell tclcfodlnh az irkola tittárdgs fclek távo|l&ébon' teüátmcgbdlgÉáNk Élkül'
ra Ez! szerctnéot mcgrtadÁlpzni az in- az itggrcl kapcso|xoc t{opcril infomációk
dokolatlan hiárr1zások olóforüdáa& nÉs. biÍtokíban k&'Fzcrillt dóntést hoani. A bíróság
résa pclilig szqffil rcgt&ByÍt.oi az sÍtlyosbító köditménytént értékcttc' hogy az iga.
Áoem gvoltáciva kopcsolrtos csalí&n zolatlan órálrka| kapcsolatos cljárás elókászitó
belüli inf('rmációánmlást. sza&asában Dani újabb fepdmi vétséget köve-
A hl*nyásoklíal k.pcsol.ts ig'zolis bíz. t€tt el.
tossígánák éróekében és rz idó múlásával A bÍnúság Dinny& Dánielt megrovÍsban része'
lehasiges feledékenFég mcgn&adályozása sítette. F€lhívja s fi5clmá arra' ho5t a tiirvé-
miatt a bíróúg úry dönöu' hory Adámnak nyes kcraek a|apján 30 iglzolatbn óra aseten
az iskolábe való visszoéÍ*aésÍól 3zárnított tanulói jogviszonya a Kö4azdreági Polit€chni-
24 ónán betiil bc kcll nyújtania hi&'}zjsáról kumban megszűnik. 

',

szoló igazo|r{s{t EzáiÍjcl€nti' horyha a Danit az IskolabíÍoságkicgfuEító b|intetéskéot
visszaértczés napján cdelfclcjti' aklcora arra kötelcác' hoglaköve*lczó neryedév alatt
pót|ást l€gk'fuőbb oámap délelóü tebcti készítsan cl ogt ol}an kr*xómwkát' amelyben ;

végigkíséÍi a dohányzással kapcsolatos törvényi
szabályoás ríltelános történctét Maglarorszígon.
A kutatómunkát osaályftn6kéne& és es/b.'t
tennészetismcÍ€t szaktadránat' vcrwGdbomak
kcll bcnyójtania. Verts Gábort az iskolabíóság
fe|hatalmazza hogt a krÍatómunka kooÍdinálá-
sának észeként az elkészltes konkrét paraméte.
rcit Dani számára kidolgozza. Az Iskolabíroság
kötclcá Danit hos| az cmlített tárgiban Vercs
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Gríbonal korzultrí|jon' s az általa kidolgo'
zott fcltételrerdszerrrck mcgfeleljen.
A negrcdév végén az Iskotabfuóaág az e|ké.
sziilt kutatómrurkáról az firÚctt felckkel
konzultá|.
Amcnnyibcn Dani a kur'tómuúát n€m kc-
szíti ol' rirgr az Isko|ebfuócág újabb cljárást
kezdenÉnpz

mennyiség' A bírósÁg fclvetcttc' hogt ki kellcre
vizrgáltatnia' nincs.c va|ami olyan típusú cgés
zgé8ÍtsJ/i prob|émája . vérszcgátytég alacson1t
vémyomrrís stb. - amcly spcciólis k€uclést igé-
nyelnc, s cgócn a probléma maryarázatául szol-
gálna. Reruía édcsanyja - aki ésat vett a Ér5nr.
láson -j6leac' hogy korábban már végcztok errc
irányuló vizsgálatokat; czck azonbnn semmifde
átlagostól cMró adatot, éÍtékct t|ém jclelck. Á
bímság úry ta|álta' hog amcrrnyibcn Rcnítámk
egÉsaségügyi pÍob|émája nincg abban ez.sctben
ncm igaán fogadlrató e| okként az áala megie.
lölt maryanízat' hiszcn az ö napircodje: amikm
fcl kell kelnic, illewc ameddig bc kcll émie az
iskolába. nem tér el atto| ami általában a diákok
cs fe|nőttek világíban a mindcnnapi életbm ki.
lönösebb konÍliktusok nélkill clvrírható cs teljc.
síthetó.
A bíróság Renrit.át megrovásban részssÍtcÉe' Fel.
bívta a figrclmá arra, hop a törvén;rcs kcretd<
alapján 30 igazolarlan óra eserén tanulóijogvi-
szonya a Közgazdasági Politechnikumban meg-

Dclbszógr Rcnítr (m)Astcr.)í üryc

Renátát osaályfónöke' Veres Gábor pana. szűnik.
i szolta be, mert igazolatlan mulasáági 25 A bíroság kéÍi' hogy a (m}Astcr-X máál3l
: óÉtéÍtckcl. Ahiányásordöotötöbbségc nyijtson scgítseget Rcnátánalahhoa hogt iga.

*.-._ zelrtleróÉirrlk"-r@
Í Rcnáta igazolatl.! óráinak a gáma rnár az ldeálisnak tartarránh ha továbbra ís ,,tc|c6nos

clózö negrcdévbcn is aggodalonra dott üryeletet'' J:bemeltctn&pk Rcnátr Íoggeli indftá-
okot. Ekkor az osáá|y6Úökök - Itanáta sához azza| a kÍilónbséggel' hos/ a.bítóság az
edesanyjának a bcvonásáva| . ker/rné- eddig megszokottruíLl korábbi idópontot ítélnc
nyeaék a hclyzet tisdázását' hop mcghatrl- biaos megoldásnak a prob|éma kezclésérr.
rozztk avÍútozás irrfuft' unak érdekében
bogrmielöbb javutás kövctkczzcn be. Re-
náta ü5Ével az osáály is foghltozo{t' Töb
ben vállaltrik' hogr rcggcl felhívják telefo.
non és köztmíihódnek abbar; lnry idöbcn
cl tudjon indulni.

t Ezek a körtilmáryck csö&keotenék az iga-
, zalatlan órák növckcdési tícrnct' teljes vá|.

í tozist umrban ncm crcdmcrrycáck.Íg a24
E órás hauír túllépesevcl az osaályfórrökök a

bírrósrág seítgégét krírték
Reoáts cligncdc a patarz'ban fog|a|takt.
Késései fó okaként aá jelölte meg hogt
képtelcn idóbcn fclkelni és elindulni' A bíó-
ság javaslatára' miszctint próhi$rn koráb.
ban leftktidni és ígtpihani tötúet' Renáta
aa válaszolta, hogl sokszor igen korán
megy aludni, s á|ta|áb8n több€t tölt alvással'
mint a korosáÁl1cs átlag szerinti szokrísos

\,
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e Hffif
Csizmác Andr{r (u)Arter.)í üge

ArrdrÁst oszt{yf&öke' Vetcs Gábor pana.
szoltá bc' mert ignzolattaa mulos*ásai 20
l/3 órát értekcl. A hián}zások döntótöbb.
sege leggeli ldscsckböl sz&rnazik.
Az osááty6tÉkök. |{Éva az igra|at|aa
órók növckedés&. a múlt negiedálbcn be.
széltck Árdnínsa| a problémáról' a mcgoldás
lehetöségétól. Ez azonbaa- rrcrn hozott igl.
án vá|tods| E:zlÍt - jóu€ü€t Andfás Bég
nem ó'rtc cl a bírósági trír$alást auÍocutiku.
san maga rrtán vonó 24 ónís h.táÍt. ús/
diintöttc*" bop s paoarz benyújtásával kcz-
demen}rczik a bírósági ÍÍtcgh'tlgtást & in-
tézkedést.
András a tárgaltlson clisrrcrtc a panaszbao
foglaltakar fupretct tett bg idóbcn bc fog
érkezliaz isholába. Ugnyilatkozott' hop .

ery binóaági t{rsÍrIás és htítoz*.dnsai.
kussáeao mindrÍi&É?pca $iHctdfti ót az idó.
beliséggel kEpcsolatos l6ágfu. Aüdrás
kérte a bíróságoÉ' bo5r - tcei*vc javulási
sándékát - cgrclórc rc gúitsa e Jckc{clis.
ta*' illefuc a torábbra é*czés kec|czets6

gével. Utóbbi esd(özöll'ez o98k abbarr az eset-
ben folyamodjott' ha - ígérctei cllcnérc - továbbra
is clkésne, és igazolatlan óníinalr szÁma dve-
kedÍ'e.
A bínóság fudróst fi5rclmcztctésbeo Észcsítctte.
Ezcn tul ajövórc uÉzvc rögzítcttc' bop a t&vé-
nyes kcretck rlapján 30 igaolatlan óra esetén a
tanuJói jogviszony a Közgazdasági Politshni
kumban megszűnik.
A bíróság eryelórc bizalmat szavazott Andnís
javulási saindekainak. Anná| is inká66, *"6
czzcl az eltökéltséggcl szercncsés m&n egbe.
csik' hogt kifejezetten közel lakik az isko|ríhoz
A bfueág ús/ döntött' hop a ,'fckerslista", illet-
ve az elúrez kapcsolódó korábbi becrkezési k&
tclczettsíg abban az csctben lep életbe' hs And-
rás igazo|atlan óráinak száma eléri a 24 órát.

A hatirozatok c||cn e kézhcpéÍcltól sámított
15 nrpon bdül rz Iskobbíróríghm ÍeIlebbe-

rJst |cbct bcnyújtanl

Budapest' 2ffi3. január 13.
Diósi Alojzia iskolabíró



A Sárvári Tinódi Gimnázium, Sárvár Város Önkorm ánynta
és az lrók Szakszenezete

2ffi3. ápri|is 30. - május 3. között

A MAGYARoRsuitlBÜ ífi iÁnoroN TÚLI
nnxÍnTx, uÁxxtr,rŐr
xxvl. TALÁLKozi.lAt

és ennek e|ókészítéseként

IRoDALMI PÁLYÁzaror IIIRDET
vERs, pnÓze És ralruluÁxy xerncÓnrÁanr.r

vALAMENNYI MAGYAR xyplvÜ xtzÉprsxouis szÁuÁm
(l{.lE óves korig).

A pályamriivcket (|egfeljebb 25 gépe|t oIda| terjede|emben) 2003. február
?9..ig !érjük postán eljuttatni az Írók Szakszervezete címére (io68 Buaapert'
Városligeti fasor3& fga 9. T.: 35l.0593) e$r,lehetőleg gépiratos peldányban.

..'...1 zsűri- álh|-kivó.lrsztott prí|yáza-ók sz.'zoíná. 2m3..ápritis to-ig
küldj|ik el e meghívót a talá|koaírg.

fcl a nevét és a la|rcímét (ir{nyít&zámma|), ás kívüIrőI is ítja ró, hog1t nílyen
nffoj,, píIydzstot kúld (Ígz'verspátyázat'''prózapá|yázat, stb.).Trebm.
szerűcn kérjük" hogy a kfi|önbözó pófajú pályaműve|et külön'borítrÉkban
kiildjétck

Szeretnénk fdhívni valamcnnyi pá|yázÁ frpe|mét arra, hogl a beérkeeő
pályaművek nary száma.miatt' sajnos, nem áll módunkban a pátyaművelct
visszak|i|deni. Aze|ért eredményról értesítest csupán a xíiri á|tal kiválasctolt,
|egjobb hatvan pátyáaónak kü|dlinb akik a sárvári irodatmi táborbr a fert
je|zett időpontre meghívást kapnak

A pi|yázat crcdnrényét a www,szephalom.konyvmuhely.ha e|levezÁsű
hon|apon, valamint két orczágos napitapban és a Magyar Napló c. irodalmi
fo|yóiratban ill. a Magrar lrodatom Évkönyvében zoos. me;us.|únius fo|ya:
mán hozzuk nyilvánoságra

Budapcst' 2fr}3. január 9.



rO ffiffiíÍ
|nodnlrvri lrÁzi vrnsrrry

A decembeni fonduló nneqÍejrÉsri

l. sáuóigék.szoÍzlÉ,tr
A. Madrich lmc: Az nyer, aki mcr!
B. AdyEndre: lvíennyiassmvvan' és minda máse.
c. Jól$i il\,Íón Férfi sorsr a nö.
D. Bajza'József: Sírva vigad a magnr.
E. Petófi Sárrdor: AnÉru az {lmo& nem hazu&uk.
F. Arany'János: Mindcnki 5nurrs nckeq aki él!
G. tGrin|hy Frigrcs: Mint aki hslkan bclclépcü.
H. Zrínyi Miklós: Jó szcrcrrcsc' scmmi más.
I. V&ösnarty MMty: Ábr&xlozís az éla megrontója.
J. Katona Józsct Nincs a teÍcÍntésbeil vesáeq csak én.

2. '"Fiistól e vfu' lóg a káka
Kókkadón a pudaságba.
DrnnAb butt ftion a nsgas.
Sffi cs&rdropoga havas
lvígábcrr.'

Józs.f Attila n vers írója. Holt vidék a mű círne. A költcrÉny versclésc és rímtechnikrija: páros
rímü felazó r6rolcss' az rÍobó pedig rímtclc'lr csorrta sor. A ,,s{irü csönd' szinesa&ia.
3. Kipting nan Nobcld{as' Clolding" García bíaquca Sartre és Herringway megkapta a
lÍtti]ntetést.

.-4.-. -' Cgah Géz. Szombal €stc
A szombat cste mind.ntit nyrrgodtt{ gon&'lamá' kiegrcasr[lyozottá" fg'e|'ncseé' élzék€'uryé'
engedékcrrrry{, boldoggá tctt A h.ngulst &lsabsdult és fctszabadító' rcghitt A Homokgnber
valójában a vizcsk'ncsó ómyét& és ó az álorrrhoá batalom a grcretek szcmébco. IIa cste úry
éÍ€z2ük' minfu a samÜnlcbco bomokvolm, scrriatt apillánkrelreátl cá a Homokember
okozza. Valczírrűlcg az ásításhoz is van közc.'Amikor ap kezébe vcszi a m&ses! aznyhjt1a
meg a kancsó frlra veítct rímyékát. A müben említett Dezsó valósdrríilog Kosáo}Ányi' a szerzó
unokstestvé'c.
5. Tcircgzilsz Szophoktcsz k& müv&rck is szcrcplöje: Az Antigorrérrak cs az oidipusz ki-
nilynak.
ó. Alkoók-helynsvck:
Husá - Kölcrcy Fercnc
Nagmlorta - Araqr Jánoo

8. }víagrarország8al határos népek nyclvei: szlovák, ukrá& román' szerb, horvát, szlovén,
oszMk

MeqfejrrrrÉk: Mnjon Csit|n (Afno{Potisz)} És VÉq |srvÁrr (M&Ms}

cnnru[Á[urrk

Na5ozombat - Pázrniny Pétcr
Zólyom_ Balassi Báliat



JnnuÁni fonduló
A lgndÁs hnrÁnidrje: 2oo7. febnuÁn 7.

l. Rokonok (8 Pont)
a) Hory hiúák azt a horvát btárr! akinck tcánya Munkács hós védóje volt. Mi a |ány rnve! (2)

ui rifa'"lc a 19. századi tcstvérch akik közü| 8z cs/ik kölrö e's író volt, másikuk pedig frlcg

dnírnákat szerzes. (2)
c) Jéan Paul sartre, anagy ftancia író rokona volt a Béke Nobotdíjjal kitiintetetL az óserdii orvo.

sának is nevezett kitihró orgonamíiívész. Ki ó? (l)
d) Gyulai Pál és Petófi Sríndor fcleségei rokonok voltak. Kik ók? (2)

e) Ki volt Liszt Ferenc veje? (l)
i. Mostanában látható a mozikban egt firur film, amely egy termékeny alkotó új filnje. Kí

ó? Melyik ez a frlm? Milyerr korábbi fitrnjeit ismeÍhette meB a magyar néóktizönség? (legalíbb

hármat nevezz rrreg!) (5 pont)
3. Mclvik író metyik művénck melyik szereplöjc adhatta fel az alábbi apróhirdetést? (3)

Keresem azt a becsijle,es kntdust, akt kisegítene egt laajcárral, nert hibá&ik a mosavappan

árából.
4. Epryóg5mövényncrre e$ócnc5tnői név is. Ha cbból a névbőt az utolso hangot elvcsz.

sziik, a rrói név Íiírfr prárrjár kapjuk. Mi a ryógrnövény neve? (l pont)

5. Ki az a híres cseh író, akinek Szigorúan e||enórzött vonatok cimü müvéból fr|met *isá.

tett c5i honÍitársa' s ez a film l9ó6'b8n oscaÍ{íjat kapott? Ki rcn&áe a filmet? Uryaner'ne! a

rendciónck e5r késóbbi fitmjében Bán Jrínos, a közismert magnr szinész is szcrepelt. Mi a ci-

me? (3)
6. . Mi a..foglalkozjsuk''-a kövcttezó gör.ie mitológiai alakokuk? -Í!.p"."t)----

Art emisz, Ea,,nios?. Eurükle iq Hephaisztosz, Hermész, Te iresziasz
otdd sz alábbi

Bemadcü + vcl
Csckk + könyv

Edz+i
ez+ fé|e

ez + fölött
Urucuav + val

8. Ki aza maglar költó, akiheza következó.információk'' kapcsolhatók? Van közöttiik ogy
kakukktojás. Melyik aa és miért? (3 poít)

Bajza Józseí Baracsk8' Börzsönn Nyék, Perczpl Mór' Vajda Julianna
9. Móricz Zsigmold Á konúÍs |egsnnnyesebb inge címtt twvellájához kapcsolódnak a követktzö
kérdések. (A III. osaályos iroda|mi szöveggrűjrcményben is benne van ez a mi.X l0 pont)
a) Mil}nan ellcntét Íigyelhetö meg a fóldbirtokosné és a Íia jcl|emében, vérmérsékletében? (l I
b) Miért lett betcg a pafasáasszony gaeke? (1)
c) Jel|emezd a szereplöket aszerint, hory meruryire hisznek a betegség valódi okaban (anya'

fótdbirtokosné' Piros)! (3)
Mivel magnráztratjrrk Piros visclkedéxié,t (,,Me?etetÍék az aglat' s a Piros veire Íel a g/ere.

ket a foldr,ől,..,, )? (2\
Mivel magnrázza a grerek halálát a parasáasszony? (Idézetet kérek!) (l)

Milyen jelképes értelmo van az,,..ott fcküdt az úri párnán kinyújwa, mint ery szomoru emlék

a kultúrák keresautján.'' Mondatnak? Mit jelcnt a kultúnik keresztutja kifejezes? Ho$'an be.

folyiso|ja ez a ryerek sorsít? (z)

d)

e)

0
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Poly-P hexameterek

Bár velcm éreáetnél' s tudnál szólni, al*'or
Megmondhatnríd' hol van hát ö mos| hiszen áll s vár.

@oórÁ.)

Elmennék a halálba de vissza sejönnék'
Ücvoatout szolgílna nekem az ottani éla

Nem fiiggnék én scnki fiától' még a balottol sem.
(Kárpáti I.)

Sánom-bárrom tetteirn, algákka| borogatváÍI
Lelkern' melynek mélyén oly sok dnága kavics raryog

Véres gyémánttal' s szlpséges kéjteli álmod
Mellett ébresáem fel a szívem, hory vérezz velem...

(Takícs A.)

Hullik a retre' a rót színii házra a hó is'
Nem csak a hó' mert ott van a dér is.

Távol ahá'aól siklik a szánkq sásul{
Hóesata zajlik a domb tetejés' odatartunk

(Kiss M.)

Nyelwizs ga-birtokoso k

Jól indul a 2003-as év. Közepfokú,,C'' típusú @URo) nyelwizsgát tettek
a BalhéSoK(K) közül:

Sárközi Zso|t
Szigeti Márton

Az |nnetrzív osztrályból :

Czigány Viki
Czinder fimi
Forrai Juli

Horkay Dávid
Jávor Matyi
Velkei Dávid

Gratulálunk!



De Kay versei

(titokvagy nckem)

titok vary nekem. ajándék

a csomagolópapírt izgatottan

remegö kezekkel f€jtem le rólad

mert nem fudom, hory

e zőrgÍi aúz t@ő színei alatt

mí vár reám -

csoda vagl csalódás...

't

a szerelern kaPitány nélHlli

kísértethajó

roppant súlyát

korongvilrigunk tengervége felé

az ég kupolíja óriási szita -

az éj eziistöt hint izzóotcÁ&a

és (én) csak könnyezek, mosolygok,

néz|ek

miközben nyíló' tapogatózo

ujjaink bujrán viIáEra indákként

fonódnak össze a mi kis ui@* 
...

mrfunortól fii| ledt dzsungelében

(Épp Rólad álmodtan)

Épp Róladálmodtam

hogy korsóval mered ki

szerelmÚnk hamvait a

kiégett folyómederből.'.

Egy fa ámyékában átltam

messze Töled suttogtam' hory

egyetlen pillantásoddal

kalitkába árod életem.

Ezerpiros léggömb |iftezik az égen -

a madarak útját odafent

De feltárnadt a szel

a heryekben rnegolvadtat

a csillogó jégvértek.

s mi újbol összefonódva

szílltunk usana könnyeden

a múltból . a titokízú jövö e|é...



Kötélen

Ery sötét szobában varyok' nyakamon a kötel.
Mögöttem a vi!Ág; a sok h|llye 5rökér.

, Izzad a tenyererq elgurul a szek,
En sgm voltam soh4 az élet se |ett szep.

Belép a lárny' a könnycsepp kicsordul.
Beszélnélq de a hang e|toranl.

Löttem volna fejbe magam'
Akkor nem |átnám a szenvedgt szemében.

Es a siitétség előtti utolsó pillanat:
A véres kes a kezében.

Ivi
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Sir Lancelot Lovagi ÉtÍerem

,,I'ég; vendégem' Jóuretm, s térj be
ho:zóm, hol megpihenhetsz' s jóllakvón

felajted csaÍóid xljót. Hazam népe: jó
s:akei<:som, ki Jbjével lclel glomradért,
apródaiu, s fehérs:eméIyim kupádaÍ
töltik hegleink legiobb boraival, s feje-
delmi lalc<lm,ákkal trakttilnak mezeinlg
vizeink, s erdeink legjabb hiaaiból' Mig
as:|alom roskadozva cill a díts étkek
alatt, vígadhats: kcd,,,edre, ügrcs zené-
s:em néked a húrokat pengeti, lovagja-
in, trubadúrjaim és hastáncosaim mu-
Iattatnak, míg benne kedved telik. Sze-
reÍettel vórlak, s visszavárlal' Jóuram!',

Aá hiszcm' sokaknak nem ke|l be-
nrutatnom a l^ancelot éttermet, hisr.cn elég
népszerü, és gondolom, többen jártatok ott.
'Noq.nekem *.téli szjinot folyanán.volr al=
kalmam látogatríst tenni ebben a lovagkort
idézó étteremben a családomrral. A Nyugati
pályaudvartól 3 percre' a Podmaniczky utoi-
ban ep hala|mas, igen no|réz' vascsatokkal
és lakatokka| díszitett ajtó áll. Erős nyomrís-
ra kinyílik, és egt kanyarodó lépcsó fogad...

A lépcső kiizepen már látni körÖs-
körül a közcpkorias tárglakat: Ímhol egy
mozsárá5lú, anrott a hozz4 tartoó golyo' a
falakon hatalmas pallosok, lovagi sisakok,
nehéz' vörös bársonyíüggönyök' Uttdrkra
indulván rögtön egy kalodával találjuk ma-
gurrk szembe (tán a nem fizetni váryó ven-
dégek mián)' majd cgy kincsesláda az ajtó.
ban, persze zárva. Mármint a !ída.

Egy kis fogadószrrű helyisegbe érke-
ziink, dolrányfiistte|, törzsvendégekkel és
kortrű ruhába öltöziitt felszolgálókkál. A
Íöpirrcér r1egkérdi. mit óhajtunk' a válaszra
a lcfoglalt asáalhoz vczet. Utközbcn elhala.
dunk egy díszrs állvá'nyon elterüló' hatalmas
vendégkőrryv rnellett.

Bclépve a terenrbc. ahol az asáalunk
á|l' hihetet|en |átvány fogad: mintba tényleg

a közepkorban lennénk (nern számítve az épp
evó nép ruházatát, a mozgáserzekel6ket {s a
harrgszorókat). A hosszlt' téglalap alalú Erem
tbl oldálán ez- asdalók 

.égr.sorban 
állmak'

mindkét oldalukon emberek beszelgetaek' esz.
nek hatalmas tálakból' iszrrak téglavörös cstrép.
kupákból.

Miuuin clfoglaljuk helytinkct (a jobb olda-
lon, ahol az asáalok a sorra Irrcrólegcsen állnak),
van idónrjobban köriilnézni' A falon a kövctke-
ző tbgyak |ógnak: láncok pajzsok' drirdák' |ova.
gok képei' kadok' bárdok (a feglverek)' balták'
lrincingek, zászlók' pallosok, páncé|ok' gyertya.
tarrókban ryertyák, nemesi címerck- Még arra is
gondoltak. hory a falról néhríny helycn lcszcdjr'lk
a vakolatot. hogy a penésszel feldobott Églafal is
kilátszódjon. Az asáalok nrellett egy n}ri(olt
sájú kóoroszlán ül, mint később felfedcaqn, a
lábát (mint pcdált) megnyornva jéghidr:3 vizct
köp.

A háttérből lulk' közepkori zenesró lrrllik'
az enrberek beszrc|getnck. Vcndég itl sr*fólc
ernber és nyelv. 

.I.ennészetesen 
legc|ósr,ör a nó.

met szavakal ismcrem fel, de angolt, francirit,
valatnint megfejthetetlent is észrevenni. Nélra
ery.egy asáal mellól vizcsobogás lnllatzik'
alngy az evés végcztével a vcndégek kcz'ct m<ls.
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rnír sok mindan H}É,&glil roafuar ry nálhasson rrckem. Négyerr scrn tudtrrk mcgál|a.
éeó ryertyo' mellcttc r:ry silbors.&pÍik& pítani, hog milyen' de az a|járr Lis mazso|ák
fopr:szkíl&trrtó &ott eeÉpodéan vala- áaalq amit mindenkirrck meg kelleü kóstolnia
mint c5r hihÉg{a| Bi{y; várá formns kö' Mihclyst befcjezem a levcscrn, e*czik a
ham$ató. Fcb& affiók Mnjtva nagr Él.A pincerhölp 'Helrt kéÍek!" É|kiál.

, az es'al s;ffi, rajtuk kés a húsokboz és rással hel}ezi le a majdnem cgész asáalt clfog.
kanál a lcve*bca fuoum az álapok' lEló tálat clérr&'. A tálon egrrrráson a sok hrűs es
amik gzintén méÍ€twctq da ká4i!t9| a ara. körct, mindeq ami egr jó vacsotához szii&séges.
lom. Aki vegaáriánus' az scm jár rossan|' hiszerr az

,{ siní&s b{eip{Esel BzGd.ü &cho. alapvctócrr húsétclekhez Í€ng€teg zóldség és
vek rrcm mirdig ismcrbctóoL fel clsóÉ, óc 5r{lmölcs is jár. Amik* össze h.adbm szedni:
ha az ember vo|t rnrír mrlúd táborbaÍ\ ki kukorica' kelbimbó' épa' borsó' paprika (erós
tudja talrí.|ni rmi teba az r Tik.cr6lév vap a is)' kígyótrborka, 80mba' káposÍa (vörós és sa-
BeKecske, sőr a llHíh&ól sem iiad mce; Az vanÉ)' uboÍka, dinn1re (savanyú)' larfiol'

** ---i
tótől kczdvc * tcgcrösc'bb whiskyig mindcn tas'más)' tócsni (knrrylis t&áás' t6ÍnöÍ
van. Az árak. a kömpzc| a kiszolgÍIás' gz gombócka)' kiü' narrncs' gapcfruit és alma. A
egész hangulat cl|coérc - m'érrékeltcL Az htisok mcllé áfonplckvár' frszeÍB f€lÉrÍ'ártás
étlap a[án eggr kis kcrctaat szövcg figtcl. (izé' láttam már valalpl eá a szó(sz)t) jár. A
mcztet' bory:nelrogl clfe|cdkezz&rk m ,,ap tálon kíittinfélc állatialok' -zsíro|r A .Királynó
ródok" megiutalmazásáró|. álma" |ibamájat' az '"ErdészÉ nyársa" vá|ogatott

Nézrcik csak az 
"apródokat"! 

A hö|- sámyasbtista''Rókala&oma"kaxsültettrkar.
grek fodroaút szétÍ! h€s/oc' foh& fclsót A folDóüek sört' mi pedig narancslevet
cs szoknyát visc|nc|q 8 fér6ak - {tteláb6n _ isank ftlliteÍes' tr'ázolt (szokás szerint) csÉÉp-
korabc|i, zöldl rubát, dcrckrrkon szé|es öv. korsóból. Mi.'t4n a hatdÍ'as adagok mirán kii'riil-
Mittdcpikük nqon kcdvcs és udtmias bclül a rcndelt ércl fcle mcgmarad a pinaírlink.
(szó szerint)' A mmloín jclcntkczésnéI va. ismetve, hory a vendégek nem tr{iátq mckkora
lószÍnítsíthetóen fizikai próHkat is ki kcll eg adag - egt tckcrcs aluíiliával es egr papír-
állniú . 6lcg a bi'lsrckn€k .' usf.nis a szatyorral áll eló' ltog ba szerctÉnlq nyugodtan
telerakott, eg' rrÉer körtili fatÉklrkal a vál. csomago$''k be és vigyük haza. Ezúán feüíllunk
lukon ris/ szrrladnak fcl s alá, hogr a bajor és a kóoroszláttokhoz járulunk kczet mosni" majd
asszon1ok elbújbstnak saépcnükbcn. Ter. a npkun}ba |ógó kendövel megtöröljÚk ma-
mészctcscn bcszélnck ugolul (a felszolgá. gunk.

nak (godoloÍn' a kuvamkat az ál|atvédók
miatt ncm en6edték bc).

Abo5r f|rrczck' a pbfonról dfuzcc lo.
vagntlúba óltözöü udvaÍi bolond intcgpt"
persze csak rrcnnycz*fuáty f<Íúli;sb|n.
.Haa 

&lakon lévó $qÍtjrák trtt1,c Iun fouc
etég, a plafonon lwö' óriási frkerckck szélén
áll5 gatyríkat is neggújthatjuk (funciáu|
chandelier; tudtátok' ho5r a soför szó a am.
cia 'chauffeurJ szóbó| számuzik?).

Az szábs és hogsali as*a|oc'*air*éa

tók, nem a bqioot* Bár ki tdja.)' éÍdcklód.
nek, hogl .tz#k.e az étel' mirdig sesfteé-
szck.

Es/iktik felénk is jör'" s mcgkérdi, si-
kerüIt-e már vrílasaanunk Mir'el sikcÍ{ih.
fclsoroljú rrcki, majd cg fejbólintással

jelzi' bogr mirrd rnegicpeáe' és rzmna| készül
az ércl. En G5l 'sir l.locelot latoma" ncvír
,Ínmü' k&Gín. Ennck clsó fogtsa midcnkié.
oél clóbb értczik. Bgt szép€n óÍsütt ropogós
cipoban raguleve sóz6l€ clóueq mclleüc eg1t
kis citromgcrczddel. Miközbcrl ezt a - nór ma.
sáb8n is egy vacsorát kitevö - ''lév'l cszem'
felszolgátónk újabb t.ílcával érkezilq cs valami
kis cségeszerüt' t€tej'én eg pogácsíval nyíjt
felém. A kis cscÉped&ry|rébcn eÍós' & annál
finomabb pá|inka várja" ho5r jotú éhágrat csi.

Idöközbcn (pmtosan 7 órakor) élözene ve.
szi kezdctét. A 'És^egú zenekar doboq gitáron,
furulyán és lanton jrítszik' természetcseÍ\ koÍttü
zenét, Az egyik ''apód' fénykfopel' a másik
rózsával kínáI' s |egná8yot,b mcglcpctésemre,
mikor már. úpmond . mcgtelve iilök' mcgerke-



zik lakonrá'rn uto|só fogrása, a mrikos guba.
Nos, bcva|lom, négyen nem Mtunk megen.
ni egy tányér gubát.

ldóközben rqiöttcnr, hog miért is
volttrrrk ennyirc jóllakottak. l{iszcn a ntagya-
mk általában rigy eszrrek . ellerrtétben a kí.
naiakkal peld.íul .' hogy egyfajta htlst egy.
fajta körettel' de abbó| sokat. ltt mindenfélé-
ből keveset eüiink, így ncrn érzékeltiik' hogy
rrrennyit is fogyasáothrnk. Perszc itt van
nrég az is, hory valóban hata|masak az ada.
gok,jó ffiszeresek a húsok.

Végül . ha nincs is rá sztikseg -' eg5l
ilyen helyen meg ke|| látoga|ni a mellékhe-
lyiséget. Tisáa, kultrirnílt e|ótér' márvárryba
foglalt csapzzt' nrindkét oldalon befclé nyiló
csapokkal. A félrcvont sarokban pissoir. A
lrairgulatoÍ kicsit rontja az elektromos kéz.-
sárító. de a körÍilö{te lévó bor.dó s zöld
urintris csempe eltereli a figlelmet. Maga a
helyiség vaspárrtos ajtóval és vaskilinccsel
bír. Berrt két dolog tűnik fcl: a Elhomály és
a szellözó-lrcrendczés. A fclhomályt a majd.
nem a plafonon Iévö gertyaégó biaosírja.
Szcrencsere maga a vécé nem korabeli.

'A'.';mérsekelt'ár'-l .kifejezcst'.már is.
mertem, de itt tényleg nem kellett tul sokat

l7-eS

fizetui. Az én ételcm és italonr körülbelül 3500
Fl-ot tett ki' néryen es/iitt 20 000 Ft kiiriil fi.
zettiink' borravalóval (ne rnondja sclrki, lrogy
ncnl részlctesen írok), plusz a negnrarad|. kö-
rülbelÜl fel tr{hryi . éte|t is hazavittúk. Asztalt
érdcnres néháry nappal az ebéd vagy lacsora
elött Íbglalrri' sokszor van tcll lráz.

lsszegezve, egy nagyon 
-kellemes 

hanqu-
latú, a lovagkort idézó &tercm a l,ancclot, ahtrl a
kiszolgálás kiváló, az étkek nagyon firnrnd*, s az
rárak is elfogadhatóak. Mindcnkürek ajinklnr,
hogy látogassa nrcg legalább egyszor.
.T urak és jó asszonyok, ha gyomrotok na.
gyon korog, vagy ha éppen derék szaká.
csotok szabadnapos, utazzatok d egy va-
rázs|atos világba, Sir Lance|ot biroda|mába.'

Scltcpácz,Cso1py' Ándrás

Sir tancelot lovagi Étterenr
l0ó5 Budapest' Podrnaniczky raca }4.
Asztalfoglalás: 7024 1 5 6
www.sirlape lot.hu
info@sirlancelot.hu
Nyitva: minden nap 12-01
(a Nyrrgatitó| 3 percre)



Az élet egy Íüttyszó
(La Vida es Silbar 1998)
Fenando Pérez

i1

Rendeserr megcsavarta ezaiáté- Bébét. (Bébé, az ,,isten" ís eupárr egy az
kos kedvű ktsai rcndcaö filmjenck dra. elharyottak köziil.) Bébé Etpidiótól flityiilni
maturgiájrár! ü!ry kell &9zffiko6gahi. tanuli lvÍarianínpk pcdig ooaaota aranylre.
ú5r rakódik őcsze. Ílármr scsot, lrárom resajét és sorsát (iíüiana lB táÍ'cos és fuö
kiválasáott élctet irányítgat & dálelget szem{i lesz, akírcsak Bébá anyja). Bébét
isten graruínt ery fóldönarti' anryalszerű tehát szoros szálak kötik kiválasz*ottjaihoz
lán1 Bébé. (Aki erybcn a fitm narrátora Ezert akarja ezÍ a hárorrr embert boldoggá
is, és talán maga a rtrrdezö.) A színtéÍ tenni, s összctalr{lkoáalni . probtérnís
Flavanna A hfum ernbert pedig - mint múltjukkal szembgíterri és lesámo|tatni
az a k&öbbiekben kidcrill, nem véletlc. őket. Közremüködésévet sonuk is hasonto-
nü| . a trírsaddom kilönbözó rétegeiMl an kezd atakulni: mindhánnarr válasaás elé
válasdották ki: Julia' ery problémás' keriiluek ery.ery életiikbe pottyant ernber
elfojuásokÍ<al telt kispolcÉÍi él€t€t élö batás&a. Vary a mulat válaszÍják - Jutia a

kezépkor{r nó ery báziállrrttel; hráziráll*okat es a tiszÍos potgári é|etet'
Elpidío' e5l |ulaszaM| szmencscjáték. Elpidio a bctcgcs anyaimádatoq lvíadana
okból és alkalmi lopásokból nem tril jól pedig mindea sze,telemröl lerrondva a tán.
élö éleüníivwz; es eg valódi művésa cot ., vary mindezekcn tultepve az új életet

-__. Mriqnl',asanver|étya" brltri.". A-i é( 
" Í'

közös bemük' ho€y mindhftmójuknak
van valamiféh mirotikrrs -6i611".

Juliáraásítási robamok tölr'dq és
minduntalan olríjul a szex szó balla&íur;
Elpidiónak anyakomplorusa varr" betog*
sen nem tud clszal&i anyja emlékétöl s
bálványt állít neki; Madanát pdíg álan.
dó érzékiseg pötri és gátolja művészete
kibontágÉban Ury Í6nik azonbeq ittók
nem is mrr1'ira rerrüIvtili esad<, biszerr
ebben a társarlalombm az ember.ck zörrre
elájd.bizonyeis savak ball*áre' u ásítá.
si rotrarn is tőbbekre r&ör, s az ís rendre
kiderül, bory érdd<es módon' serrki sern
lsmcri a szÍi|eig nineEfud &vák. árra
itt az egesz nep. S megiclcnik mindrna-
lan' ho| elfojw4 bol tu|ffitöcen az emti|o
is.

Hop a&kor@bmi köti össze
eú' anég enüeÍt? {nhihjulc lvíariaq
Elpidio és Bébé ggirnb cp árvatÉóól
valótq Julia p€dig az e|bgyó, ö hagrta el

Eá sok humorral rc|i absard nesét a
.véletlenek'' |ondítik a végkifejlet felé. Ide
még a sos is ta,xin értezik. A rendezö már.
mlír magát i$ jálékosan kigunyotja parodiá-
b#ölnparodiába csap rit. Az ember mrár nem
is tudja' mulattatja.e vary inkább firaszrja
és bosszan{ia ez a s& erybeevls és véletlen,
amely vélalenek Pér€unél pasze a tegke-
vásé scrn nevcáetók véledenelcndc Az
Qből pottyanó tödtt brrlcszín'k rís a hil-
földi hatbiológust'&'*' a mindig idejében
érkczö' mig*ikuse minÍ|€atu.|ó taxisnak
mind-mind megvan a pontosan kÜelölt helye
és szerep a törtérretben' Midcá Bébe iná.
nyítj4 akit ncm is érdckel hó*in kívü| más
sorsa S akinek közege a túlvil& misaikus
szimbólurn*i: hol a [trold Értas{gában van,
hol a víz alas buglborékol.

Pérez meséje azonbao tnégseÍn
pusaárn egy fe|szabadrrltarr vidárr, latinos
ter'pcraÍEenfumú töÍt&pt háÍom ernber bol-
dogulá*árol. A hőlfubllonnat fetszá|ló,



Kubát elhag5mi készülő Hilfi'ldi
halbiológusnö utotsó biztatása:,,Amikor
a legsiitétebb azéjszab, akkor van leg-
közelebb a hajnal.'' Eá isrirételgcti és
bővíti ki közrrrondrísokkal egy havarrnai
nyomorulÍ megengesztclésere majd
Elpidio is (,Áz eső sem esik mindig"'.A
szükségből is lehet erényt kovácsolni.'''
stb.). A film mottóját Perez John
Lennontó| veszi: ',Az élet az mú|ik' mi.
közben mindenki csinálja a dolgait.'

lwé|etq f,ittyszó ery biaató'
életben tartó' hiterősítö és étresdö éles
fiittyszo. PérezébreszÍót fúj e t0ó perces

,,fiittyszóval'', amelyet az elura|kodott
rárvaság magányosság elhag/atottság
szimbólumaival látott el. Az rirvákat be-
fogadó ösany4 neveló neve nem véletle.
nül Cuba. Az a|vó kisöregek s az
elalvófelben levők' ásíttási rohamokkal
küszködök |ál:.t&tyais ú az ébredést' a
fe|ráv:ást sÍirgeti. A zene, a Lírrc, a hölég.
ballorr' az Ámeriluát

görkorizo trírsada-
lom, az összebújó
szerelmespárok
hossá sora' a sze-
relemtól dzsungellé
váló növények' az
elvétzó sárkány' na
és persze a ftitty
mind a szabadságot
idézik. Na és nem
utolsósorban az
Elpidio horgára aka..
dó halak' a fe|uámadt
Krisztus sámbólu.
mai' a bo|dogság és
a szerencse jelei. Az
sem veletleq hogy
éppen BéM a meg.
váltó. aki a fiildtin

csuprín fiicyel kommunikált. fiitylilt ó ide.
lenn mindenre. Ö vo|t az, aki nem vo|t haj.
landó beilleszkedni az árvaház rendgerébe
_ az ki is lökte magíbol' hiszen nem úgy
táncolt, aho$r az frlriilt neki.

tlappy enddel z{Lrul végiil ez r vidám
történe! a hrárom szerepló története célbr ér'
a jövő nemzedékének pedig fiittyszn'
giirkorit és boldogságot jósol. Ahol pedig' a
sálak összefutnak - a Forradalom tá. Ezen
a helyen találkozik össze és ismer cgymásra
a három hös. Csupán Bébé' az eddigderíis
és boldog iirök inínyíto esjövöbelátó az'
aki, éppen e kép |áttátt csak ül és sir: siratja
Kuhát es népét. Talán dz elszenvedeltjele-
nért és múlteÉ' az ásításokért es áju}ásokért'
tetoválásokért és rirvaházakért sír. Mégir
éppen ezekkel a záro könnycseppekket.rálik
igazin emlékezptessé es szívszorítóvá P &ez
Íilmje.
2003. janu.{r

csADA PETER' NincsZsrík

/t,
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Ar*muksrŰllh
. válto?:tok Klebe|sbery Kwó vallás- as

közohatásÍlryi minisater nevéo a
Ba|héSoffi)tól:

Klencsbcrg Kunó
Kunó
Klubetg Kunó
Kleinerbcrg Kuo
Krrcsperc Kunó
Kschenberger Kunó
Bcltnelscn Kruró

. {íhítatott(?)nő
o nepmisztilo
o Adadusrzmagaepvicc.
o lronihs' érccl&ó beszélgetés foly.
o [Iámm részre lehet osáani, hárcm Észc

van teháL
0 Az .és" Blhalrnozoü basználata jellemzi

a veÍscL
O A versbcn rerrgetcg szfotcsztézikusje|.

zést haszrál a szíackrc.

kilenc múzs{ia.
Milyen fává vríltozott Dapbné? Nimfává.
Oidipnsz cseregerck volt.
Janus Pannonius Eg duántúli mandu-
lafáól címrlveme arról h' hogl mityen
mssz az, hogl ó már írja a baromi jó ver.
seit' dc itt }úagnrorszígon még ncm ér.
tékelik igazfur.
lrngclországnak Balassi Bálint volt a
kináIya.
EleintÉ katolikt.ls, de amikor clvál, val-
lrást vált'
Balassinak át ke|lcü áIlnia a másik ke.
resá&tységre.
Balassi is megházasodott, de ncm aka-
dályoáa abbarr' hop felesége lctudása
után folytassa ez€ket a vcrseket.
Nem látja' hos/ a lány mi|yen' osak aá
tudja, hogmilyen.
Esáergomban Balassi &áIint mcglult és
pixpök vo|t.

miffi{ s

t
o

Baekintást nycrheübt' hogan iui|C'
ncm illik visellcdoi egkisasszonpak a
bálon' es ugancd férfibcn.
A $ttojok* cg.esc& htfuöeí| li fidták
h'sznátni, ha volt valati, ati úpon
szúrta a szémükét. ..
Esti Komélt a pennct Kosaolínyival
asszociáljuk.
Movisaer etszenl' múvclt' meprtó'
emberics. Meg is osalja a felesége.
Tombol a rclics létbizonylalansíg"
Az cmbcri tándabm az úri grcrekck és
a parasá$lcrekek széragoltságÉt je|zi.
Minderr emberbcn van e5l felsó és ry
a|so én.
Próféta szerep: a nfo mcgtérítésétc tin
rckvö lét
A ket szín a|ani Éldozós:

a bor és az a tésda lapocska is hrsz-
nálva van.

a
a
o
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