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A FOLI ALKoTTJAdíj 2. negycdévÍ jutalmazottjai

Alíon&toO:
tIajas ltistóf Ía;jz
KutassyDortr rlrjz
Mendlik llajan Ía}z
Trimmel Kii$Úina ÍaJz

Kaberé:
KanwAdricnn
Klinda Zsolt
Crcre Zsuzsanna
Erdóbepi Eíünt

JAM:
SuráoyiNíkolou
Takács Zsuzsa
Holl.ós Dorina
Andrási Arti'r
SzéketyÁgnec
Klin&Zsolt
fueonEsrter

váczAntrs

M&Mr:
Szeotcsi Anita
NapSzilvia
Iürai&ívid
vibai sára
KloibcrDóre
Ciárdooyi I'óránd
Hormann Bcatrix
K.ítdc..Tamás
Ganpc Ákos
BcÍtalan Bíigittá

G r r t u l á l u n k !

Goldgrubcrzsuzsa ruhatenlezés
B|lki Rcaála ruhatorv€zés
ailyás B€nce linómetszés
DominikRita kerámia
Ga|hics Felícia kerámia
T&bÁpes kenímia

ebragás
emÍagás
foltwrróg
,djz

ÜwgEeic8
t@tca
üvcg@ica
ffiragás
eflr8gás
afirágás
rubacrt'ozós

kerámia

fircgmaüica
ilvcgrnatrica
ÍubateÍvezes
kenirnia
Í3ijz
linómetszés
linómc{szés
linómc$zés
linómetszés
linómetszés



(Helyesbített bővitett} TOPL|STA
tI. negyedóv (7.8. évf. I. félév)'

7.|2. évfolyam

1. Bodo|ai Bor$|a NiíE&ák

Gedeon Eszter JAM

Gutp|ntérNorb€rt Poly.P

Halász Gergely Atb.ü}d

Horváth Ádám Anzsu

KendeTamás M&Ma

TÍmár Csaba fu'|zsu 4'75
Tóth lGtalin |ntenz|v 4'75

7. Turi Edit lntenziv 4,71
8. Szépe Gsil|a 27.Gs 4,7o
9. Berta|an Bígitta M&Ms 4,67

Ganyecz Ákos M&Ms 4,67
GoldgruberZsrrzsa JAM 4,67
Hollós Dorina JAM 4'67
t(rudy Norbert M&Ms 4,67
Nyuzó Dóra MoND 4,67
Rigó Livia JAM 4,67
Takács Zsuzsanna JAll 4,67

10. Atovits Petra AFno(PDli)Bz 4,63
Csontos Eszter (m)AstéÍ.x 4'63
GáboÍ Péter KÍb21idn ALfuiDo 4'63
Gara olivia Flóra MoND 4'63
H*tn Zsolt Alfonzoo 4.63
Hajós Márton (ml{steFx 4'63
Horváth Nóra AtüE|d 4'63
Kárai Barbara At|iEd 4.63
Mendlik Bálint Poty.P 4,63
NeÍnesbüki Hanna KabaÍé 4'63
oláh Bence AFÍo(Poli)sa 4'63
Pá|w Péter PolrP 4,63
Takács András Po|y.P 4,63
Weisz Máté AlÍonzoo 4'63
Zakariás Niko|ett b)AstGFx 4.63

5,00
5,00

Járay Kata|in
Mondlik Hajna

4. Dominik Rita
Wrai Sára

5. ' Go|dgruber tGtalin Attrlüd

6. BródyGábor AnZsu

Mátyás zsolt
2, Sátközi Zsott
3. Berei Éva

Farkas Dóra

o|áh Kata
sa|lai Esáer
Szónyi Mátta

5,00
5,@
5,00
5,00

Be|hésoK(K) 5'00
BalhtáSoK(K) 4'89
AFÍo(Poli)sz 4'88
AFÍo{Po|itsz 4'88

AFro(PoliFz 4.88
ALbnzoo 4,88
JAM 4,83

4,83
4,80
4,75

8a|hésoK(K) 4,75
Attitúd 4,75
Kabaró 4;75

Gere Zsuzsa Kábaré 4'88

- Csil|ag Zsuzsanna Ba|hésoK(K) 4'75
Jancsó Márton lGbaré 4,75
lQnevAdrienn |Gba.é 4,75
lGrpáti |shÉn Poly.P 4,75
Lelkes Dánie| lGbaÉ 4,75
Lévai Bakizs NineZaák 4,75
MauÍeÍ zsóÍia Attitod 4,75

GRATuúLUNKt



Ickobbírórígi hetírozatok

A 2003. január l7.i iskolabÍrósfui tár.
gyaláson Molnárné Kovács Éva sdlló,
Kám.Án Julia diÉrk és Nary Ilonatanár
voltak a bírók -

Czoboly Márton' Fcrge Mírtol
(MOND)' 0eizrnadie Nóre' Vrrgr P6

úef (Nincazoók) és
Gurbscs Balázl (27.cS) ügye

A testkulhrn munkacsoport panaszt
nyujtott be az Iskolabíroságloz Czoboly
Máttot1 Fetge lúárton (MOND) Csizna.'
dia Nóra' vnrga Péter (Nincszsák) és
Gurbács Balázs (27-eS) ellerl mivcl a tr.
negyedben l két lv{arci Nóra és Pá€f 3'
Bal'Ázs 4 alkalommal ign"olatlanul ma.
radtak üívol a testkttlhlra.órából. A pa-
nasz indoklása szerint az óralátogdás
kötelezó, az órák tananyaga úófu nen
Étolható.
A bírósági trtgÍatás soráo kiderütt' bogl
Csizmadia Nóránalr 6 ?J3, Y arga ? áa-
lek|62R, Czobolylvíucinak ll lB'
FergeMarciimk t3 2/3' Grbács Balázs
1 7 igazolatlnn óráj a van. Ezrk az tg;v*
ladan mulasáások a reggeli késések kG
vetkezrráryaei - apanaszban érintcü test-
kulturaórák mindegdke clső óra.
A bírósríg rcgallapított4 hogy a pontos
lficezés miBdo diákra egrfumfu vooat.
koá követd|rnénn hory ezakövetel.
mény életszerű, mivel általárrm t&sa.
dalni elvárás iskolába járó diákokkal és
dolgozrri járó felnóttck.kel szernbcn erya.
ránt, és hogy teljesítése nen jár mél.
tránlalanut rnary €íöfoszítéBs€L
A bíróság Nórat firyelo€áctésb€n Íésze.
síti, es megbatlgdásra2003. febru& l'l.
ére visszarendeli. Amennyiben 8 tós.s€k
fotytatódrrak, köteleani fogia Nórát rra'
hogy tegkésóbb 8 óra5 packor &,ega
meg az iskotárba' a 8óm 5 utáoi érkczég
egy igazoia|tlan ónít von maga után' cz

csetben a &tés batálya a taoév vége les4
'zal amcgszodtással' hory cry bónap múl-
va újra megMlgalia' és h8 a idóközb€n sike-
r|llt mindig pontosan érkezoie' al&or a bíró-
ság a döntést hatályon lcfuÍll fogia belyezni. A
döntés céÜa aa hogt Nóra olyan reggeli na.
pircodet alakíbon ki' ami mindcn esetben
biáosítja a pontos ískolába érkolst.
A bírósfu mind a néry fiút is firye|meztetés-
b€o Íészesíti. Döntése szerint a fiíü ezentúl

8 óra 5 perckor kötelesek beérkez.
ni az iskolábq ha késóbb &ead6 az eg
igazolatlan óra mulasáást jeleirl A dtintés
batálya atanév vége.
A bíróság dónÉsének azonbannerrr az
aránytatanul szígoÍ't bi|ntet& a cólja' hancn
aa hogl a fiúk a kuábbiaktól eltéró
á|ígési szokásokat alalctsansk ki. WÉrt z
irkolabírósfu 2003. f€bÍuár l/íá
öoszaáclbat újra összc|lt' és mcgballgatja
ők€t bosían sik€rült a fenti rcodelkezest
bágtoiuL Amennyiben a fcbruár l44ig P.

terjodó idószakbao minden alkalommal pon.
tosan &t@ck' a bíróság ús/ fogia Ekinteú
hop döntése célt ért' 6 a szigorú szabály
fc,nntartása nem indokolt. IIa február l4-én
az derül ki" hory nern minden alkalommal
érteáek pontosan az iskolába allkor a diintés
ér'/ényü€n marad és mrárciusban újabb meg-
hrllgatÁe losz



Iippényi Miklór (Monopoli) ügto

Fehér lvúárta és Molnár Lajos, a
Monopoli osáály osáályfilnökei paÍ'asz.
sza| éltek Lippényí Miklós (Monopoli)
ellen' mivel a taoév kezdeto óta báron
alka|ommat érték ót atanárok iskolaid&
bendohányás közben.
Miklos a dohányást elismerte, és arra
hivatkozot| hogy 'Í'árÍégebb óta do.
hányzilq ezÍ szíilei sem tiltjáh és nern
tudja megállni' hory ne gnljtsoo nír
A bíróság megállapítja hory Miklós ér-
vei nem elfogadhatóalc Az &vényben
lévó oktatási törvény eryértc|rnűen meg.
ti|tja a kiskoni diákoknah hogl iskola.
idöbcn doháttyozzanak' és a narykoní

. dirákok & a tanárok dohfiryását is kor-
|átouu saá'mukra csupán a kijelölt do,
hányzohelyen engedélyezi a dohányzíst.
Miktós a bírósfu etót tQ5r nyilatkozot|
bory e'zt a rendelkezést isneri.
A bíróságnaknem céljs' hos.Miklóst a
dohányáoól teszolrtassa' dc élia bory
ervényt srsezznn az ohatási törvérry
rendelkezésének. Az a tapasáalaq hogy
az évtizrdlek &a dohányzó fc|nőtlek is
képesok a korlátoást betartani. Haieaz
az' hory Miklósban már olyan fiigg6ség
alalnrlt ki, nmi pigtt klptelen reggeltól
kora délutánig megál|ni dohárryzás nél.
kÍil, akkor az olyan sútyos szerrvedély-
hegsé& amivel szakemberhez kell for.
dulnia Ha nenr ez a be|yrct, örrforyelmet
kell a jóvőben gyakorolnia Az iskolába
járó diátoknakjogrrk van a ftsfuenrcs
környezetbez, az iskolábá járó dirákok
szü|einek' családjainak @ig jogrrk van
ahhoz' bogt clv&ják az iskolától hogt
ryermekeik fiistnrentes kö1aycz€tb€lb
dohányásra csábító sától Évol tolt.
sék el iskolai miodcnnapjailoí A do.
hrínyzás ti|almára vonrtkozó iskolai sza.
bály mcgsértóje ezértnem csupán érvé-
nyes törvénl s&t hanem az iskolába
járó többi diák' valamint asállcik óutn.

d€lk€zési ill. a kiskorrÉ grermckkd kápc'ío.
latos sáilői rcndolk€dsijogait is #rtí Ezek
olyan elryvctó szmrélyiségi jogo\ anelye.
ket mindamyiunko'k tisz*€latb@ keu tartani.
A bínfofu hosszan mérlegelt€' milycndóÍ'tést
hozzon. A dóotrés élja aa hory rcgróbálja
Mík|óat a tovíbbialcban a szünetokberra do.
hányzástól trávol tartmi' wért a kr,vetbzó két
hétben Miklóe sánctcit ellcn&iai H'ánj"'
abban a reméoybcr1 bory ebben aká hétben
Miktóo az órák köuöüi szabadidejéuekeltöt.
tésác új szokrisokat atakít ki. A követtezó
két hétb€n Miklós a kics&rgetés ufárr nrindcn
alkalommal kötelcs jelentkezni a tid<á@on,
majd a cz'|na köz€pén a körryvtárban' mind.
két belycn aláínással kou igazolnia' ho$/
megielcnt. vftül ajelzöcsag€téskor a tarúri
elón kell vánria a taofot' akivel órija lcsz Ez
alól.csak'a hossá €ffibálnet a kiYéte|' ek-
kor Csoncsinál kell eltöllenie a sdinetet.
A döntcs hatÁlya 2003. január 3l.

A döntes keáczvételétól sámított 15 napon
belÍll mind abxan ftllebbczéssel éIhetn€k.

Az iskolabíroság rrevében :
Nagyllona' tanáÍbíró

Fcnyó Eszter (27.cS) trnuló iiglc

Áz IskotabírósÁg Zsiborásné Dancs Grbriella
(szÍilö)' Nagy Mát5''as (diák) és Veres Gábor
(tanár) összetételbeo,Fenyö Esder (27-eS
oszÉly) tanuló ii5rébeo tartott tárg/aust
2003. februtu,ffi-
Jekab Judit osaÍályfótrök 26 2R &t igta|at-
lan mulasarís miatt'panaszolta bé Eszfut. A
hiányzfook |egÍöbb esetberr reggeli késések
miatt kör,etkcáek be, de ká atkalornrrral az
igazolását ncn mutatta bc idóbcn osáltyfö.
nökéocJc. A tár,galás elóü az osaátyftoök
jeleáa hory 4 róra muleszÍást igazolttfoi
fogeü c|" mivcl eack olyau t€sÍIillt{tÍB
fogldkozásokvorllry'-rely€e!öIEeacmck
folm&e rolg & pqclfebjtete egr@etni
az órát trrtó anárral. A pmasz beaűsÍrt kii.
vc*ö í&zakban vismaEs*er újsbltót ké-



sest srüjtött öss"E, íg tekÁt23 óra.íga.
zolatlan mulasáás mian áltt a bíróság
elé. Az osdályf6aök bizonyÍtáskérrt
pontos kimürtat{ást mellékelt a panaszhoz
A bíróság meghallgatta Esá€rt, aki a
reggeli kesuillödÉs elhúzód,ásával és a
közlekedes kisaimÍÚratatlansfuával in-
dokolta a rnagas mulasáÁsi arányt. El-
mondta' hry az i*ola hizir€ndjének
ilyen soroatos megsértése rrcrn állt
színdékában' de nom is hr&a elkeriilni a
történteket. Ígér.etot tetg hory ajövóben
változtahi fog a reggeli napirendjén és
megpróbál iidöben beéÍ*eali' A bíróság
elmondta Esztornol<, hory a helyzete
azert vesze}yes, mert ha eléri a 30 igszo.
latlan órát (ami az idöanányos .te!i€sí.
test'' figyelembe vévc nem lebetetlen),
akkor a törvényi szabályozís ertelrrrében
automatikusan kizfoja magát a Politech.
nikumból.
A tárgyalásonjel€n volt Jakab Judit osz-
uíIyfónök iq aki besaámolt Esá€r kózös.
ségi tanulnúrryi mrrokájárót.

A bíróság az Ítéletbozatal során figlelembe
vese EszÍer tanév eleji fegle|rni üg5rét és a
jol€''lesl es€t s'íüyÁt
Halározat:
l) Az IskolabÍrósfu feryelni fokozatként
Esáert szigont mcgrovásban részesíú.
2} A bÍrósfu elrendeli' bory amennyiben
E$É€r €léfi a 27 igazolrÚlan órát' a korábban
beérkezni köteles tanutók listájára kerül, azaz
t.00 .órára kell bejörmie az iskolába.
3) 2E igazolatlan óra elérésckor a bíróság
újabb tár5ralást tart.
A hatrírozat érvéaybe lép annak
kézhezrlételétől.
Fellebbezrri a kézhea/ét.eltöl szímított 15
munkanapon belül letre|

Áz Iskotabíóság nevében:
Politecbnikun' 2003. feb'ruár 10.

Veres Gábor, tanáÍ. b&ó



. N. NEGYED -

Az alábbi események utár leüetett pontokat kapni a tr. negtedben:
Koeárlabda bÁzíbsjnoksá& Tornaházy party

-EGYÉNIVERSENY.

Csak az elsö tíz helyezctt credményével!

-CSAPATVERSENY-

(Mivel az osáályfilnököknek l&tőségük van az ogáátyukat erősítenl ezÍrt azáttgo|ás-
nít a sqiát osztályuk létszámába is besámítjuk')

Gmtulá.lok a Twtkultfua munkacsoport nevében:

Politecbnikuttt' 2002január l 0.

TJRAK
Hely Név osaálv Pont Hcly Név osaály Pont
t cgéca l.étti Pöocc 73 I Anrósi ADdr|' NZS 74.5
z-3. Preiszner Nóna FrodO)stvle 5 l 2. Kóvríri Péter Taneró ? l

GondaPöoi Taoerő 5 l 3. Kraus Csaba MOND 6
4-7. Gesesv Citi PöDcc 23 4. Tamasi Daní NZS 64

Mibókviki Tan€rö 23 5-6. Fene lvíárton MOND 57
Dócá Bea Pöpec 23 Czoboly tv{ártonMOI{D 57
ftncAndr€a. Tanerö 23 7-8. Csapi András MOND 55

8. szotákndikó Tancrő 20 MómtrlvÍáté 27-cS 55
9. Gáspár Cecília Balhé l9 9-r0. Péli Szaboles Afro(polibz 5 t
l&.ll ÁmoldEva Tan€ró t7 Fábián Pét€r TaneÍő 5 l

Tóth Ames Free(Olstvle t7

Hely osáály Pont Í'éIsL tlas Hely osaály Pont ]'étsL Atlag
I MOND 346 26 13.3 l l Poly-p 133 26 5,t  I
2. AFro(ooli)sz 314 25 t2.56 t2. FÍ€do)swlc r01 22 4.59
3. Pöpec 326 28 I1.6 13 . ím)Aster-X 105 26 4,03
4. Nincszsák 233 26 8.96 14. AÍizsu tot ?6 3.88
5. lanero 4 l 56 7,U 15. IaI\4 92 27 3,4
6. ALfonZOO 2t? 28 7.75 16. Kabaré 78 2T 2.8
7. Monopoli 141 22 6A t7. Intenzív o. 30 26 l . l 5
8. BalhésoK(K 140 23 6.08 18. lvflVí's 29 2t 1.07
9. GézAndGuz 158 26 6.07 19. GRIFF 0 25 0

2745 l6 t 27 5.96 20. Attitüd 0 27 0

Kövári Péter' aponwerseoy jqynnje



s_--- RWÍ
Testkultúra Munkacsoport tornaházi pényáata

A Testkultúra Murú<acsoport újra

PALYrÁüA'Í..
birdet a Tomabiiz déltttáÍ'i sportcélú hasznátati jogáért

A oályrázat celja A tömegsport táurogatása
A pálvázat résztvevói: A Poütcobnikrrn iskolapolgárai (di'Íkok' un&olq dolgozók),
egyenek és osoportok.
Pálvázható helyeF A Tornabáz összes szabad terme .többcélú., kondi, kisto.
rem) és a tavasz beálltával az udvari sportpálya (,'kerec). Á tanóráh a poli-kalendrí-
riumban elöre meghirdetett naglobb sportendalváryelq az idószakos bázibajnokságok es
a rendszereg gerinctoma foglalkoások elsőbbséget élvezrrek, lebonyolításuk alatt a
nagltererrr' a többcélú terem és a kisteren foglalt.
Pátyáztrat.á {döszak(ok). nry(.ok). idópoir(ok): ÁhaMban a tanÍtási idó után' legkésöbb 17
óraig. A n& biaosan foglalt idópontob hétfó 7. or:a (többcélú terem: gerinctorna), és
kedd szerda' péntek 7. óra (a tananyagtól mggö€n vatas'€lyik terem). A már megúlyá-
zott idöpontokra is lehet pályázri.
Pályázni mínimum ery negredévre és morimrrme5r félévre leha atanév végéig.
Amennyiboo e5r adott -kört'a pályázat folyamán e|nyert idöponton túl is működtebi
kívánjrík a ruyertes payáaólr, atkor még az idö 'lejárta'elótt hosszatlbítási szándékuk*
újra jeleznitik kell. 

'/
További hrdinivalók
A nem megl|elelőqr műkiidő -kö{Ük" (rendszertelonsQ; lé*árn biánya-lanyhuló érdek.
lödés) *helye" negsdnik" Igény esetén egy,,újabb'kap lehetóséget Az idő elöt meg-
szűn1 szalt6r resdvevői . felelósségilk s{rlyának megfelelóen - ery újabb pályánal eseté.
ben hátránnyal indulhatnak
Minden saját hibrából' gondatlan$gMl elkövetett lcárokoásért az igényöevevó(k) tartoz.
nak felelősseggel.

A pályázat unán (és addig)' a szabadon birtokolható helyszíneken
és időpontokban akinek kedve' ídeje van" sportolbaJ"

Á pábáz:t benvúitÍsának hat{rideie fo|v|metog.

A oáyázat clbírálása: A bcadást követő€n bamarosao' de legkésőbb 3 munkanapon belül.
Amennyibern ery helyre, amnos idöponEa többen páyáznátolq akkor a munkacsoport
iryekszík bi5lcs, mindenki színfua mepyugÍdó dönfést hozÍ'i.

Pá|yázatiÚrrlap igényelhetö a Testkultúra-munkacsoport bármely tagiától.

[I& akkor sportra fel! Sportbar&i üdvödettel:

Politechnikum' 2003. fcbru{ár 4.
a Testkultura-munkacsoport.



Mindenki figYelmébe!

Csizmadia Nóra (NincsZsák) a budapesti Kadett (86/87.es kormztály)
oB.n L hcly@ésÚ ért el vívásbm. Ez aá is jelenti, hory

mt€ysr bajnoklett.

Szo[ion hát neki a háromszoros biphip, hurrá!:

Hip-hip' hurrá! Hip-hip, hurrá! Hiphip, hurrá!

E iiÜIctd ÜGtscÜ ahtulása
ffiaclsÍr tgru[
hmtuoMau 6gprl
no.m. EzHl
ilonopcfi 60re!ü
zl€s |0po$
có'[em opn
rilsl 30F0!l

ffir$onbr zoBort
BemósrÍn ffilen

Az Idegen nyelvi munkaosoport szÍvböl glatulál

vÁsKó ANDRÁS ce,ac.i^.
l0. évfolyamos diráknak a sikeres közepfokú nyetwizsgájához.

Agi és Conor külön is!



Irodalmi hází vergeny
A Januárl tordüíö 

.negfeJtéaet

.  ' .  :  .
l. Rokonok
s) Horvát Mn zÍínyi M|r!ós' lcfoya MÜnkállabór vé&lje: Zr|nyi llona
b) 19. szdzrdi tcstv&dr' a}it közül az cgtik költó & író volt - Kicbludy Sándor -' nrásikuk pe-
dig fólq &úmáeat szetzcü - Kis&ludy Krholy.
c) Jcan Pau[ Sarbe' a nagl fiancia író rokog volt A|bcrt soh\rcitzcr' a Béke Nobcldiiial kitiin.
tetet! az ómrdó orvoc&ak is rrsvczcü kitiM orgooamüvésa
d) cyulai Púl fclc*égc Szcn&ey Mária Paófi Sándor nejo: Szcndrcy Júlia.
e) Lisá Fencnc vcje: Ric'hard wapcr.
2. MostanÁbon látható a moailban A múlt nélk|ili embcr cimú finn fil4 amcly Aki
Kaurisnuki új filmjc. Korítrbi filmjci cotnolygó fclMk' cyuagff Hny' Bobémélct Bérryil-
kost fogadtrm' Bűn és bűnhó&9s.
3. Móticz Zsigmood ttét kqic& cÍm{l m{lvében az édcsanyra ar|heüa fel a következö apro'
hirdetést: Ifurcsem aa a bccsütctcs toldus| úi kiscgítcrrc cgl krajoárral, mcrt hibádzik a mos&
szappan ársól.
4, Egy gó5toöváty ncvo c5fu egy nói név is. lla ebból a névból az rÚolsó hangot elvesz-
szük' a nói név f&fi Éj& k4jutc Á gÉsnövéoy Dclt€; kamitla.
5. Hrabal cs€h ÍÍó szigorum cltcnónzöü vonatok cínü múvéból filmcÍ kéozítctt Menzel. Az
ö filmje Áz én kis stum is' amcty&cn Bán János' a közisrett na5ar sdrrész is szcrcpelt.
6. 'Foglalkozá'd.: Aruatira vtd.q Eunaimz kordá& Errrükleia: dajkq llcphaisztosz
kotác1Hannész: himöl<' tolvqi' Teironboa jós.
7.

B.madcü+ld BcrnadcÉtcl
Csekk+könwl Csc|*.könw

Edz+ i Eddz
cz+fék. Bffélo

oz+fr|& Eftrler
Urucrry+v&l Unuuav-ial

kÜv€fkczö kivévo
slÍi csokomi T.i!{ia: \izaJ@dBrrae' Börzs&ry' Nyé\ Perczcl Mór, Vajda Jrilianna
9. n{ór;rcz, Zangncrd A kotúi legveatryescbb inge
a) Aföldbittokosdcncrgils'ba'c''tc'*odatias'afiakedvctlcqmclankolikus,bctcgcs.
b) A parasxas*ody grorr&eahidogtt''ttzi fitdbcn lcü bctog' -'
c) Az anyaszcriÚ gofifiG' vgt.|q rymorák a fiát. A föH6iÍtokosné a5rb{*yrgnrlldást

á|lapíoÚ mc5 Piros ingrdo'k g két ebt lö2ó6.
d) Pitos vfuül elfogrda a sldbirtokomé racionttis na5narázatá! osztozoü féltó aggodalmában.
c) A parasltasszony nagrrráz*a a grcrck halálán: 

"Á 
na6rságos asszony az oka. A nagnágos

asszony lclkén sárad... A oag/ságoT ssszony EcgtöÍlc az istcni akaÍatot."
f) Eg' úri páma ncm változtat a mogkövüIt hicdc|'netcn. Az életkörÍllménycken kell atakítani

abho4 hory a szarúélct is módosutjon. Á kulttilk kcrcsarúja a szegénység - sazdagság ki.
bekitbetgtlcrr etteotáérrck áldozatára rtal. Ezúttat cgr kisgrcretnek kellett a nyomor Golgo-
táján elpusxutnia.

Megfejtők: Csíl lag zsuzaa (BalbéSo&(K) ), Major Csíl la
(AFro(Polt} Ez,, uéezároe Kríst6f (NíncsZsák) éa Vég

István (lítus). iÍár az ötógt

8 . 4 v0rom*y Mitútyüoz kapcsothxólq az rÍo|só aevct,



-.WÍ4,
Februári forduló

Eatárídő: 2003. február 28.

l. Kos1g$gpezsó Káin cÍmíi novellájfoa vonatkoaak a köveÍkezó kérdések. (A
an"^u,iFFÚÍu-otvasbató az írás.) (lo pon$
Moddig tart a novella clsó rÉszc? (l) Milyeal volt Káinr (z1 uityen enúékci voltak Ábet.
ról? (2) Horyan zajlott lc a ryilkosság? (2) Mit mesél el a novcila másoait r*zr (zlri
!9!9te1az a t*es pszichológus' aki baüoÜ Kosaolányi novelliszikíjára' pl. emea novel.
lájára is? (l)
z. tsszekeveredtek az Íl;ász és z oousszeia szereplóinek állandó jelzöL R"*d rend.
be' párosítsd a neye.ket az illó arlajdoqsácoktal! í6 oont)

3.

4.

az illó
B{ivöletcs méreú Alüilleusz

Cryorslábú Heltor
lsteni ags Kirké
okos sávü odÍlsszeusz
sisa&rázó Pénelopi
sokattürt Priámosz

Melyik név a lohrk|cojás? MieÍ? dÍók' miicínek) (4ponQ

q*u
Bre&chwider- Otto Katz -Lukai - paulnon

feladar aiz
BarabósMiktós David

Kolozsrái Gy6rp és tvíárton Huuyadi Lásdó a ravatalon
túadoászVilÍor tr. Rákóczi Fcreirc arpkéoo
IvÍányokiÁdfu Paőfi Sándorarcké'pe
Micbelaagelo 'Srárkányöló" Szcnt Cryörgr szobra

Orlai Petich SoBa Szendr,ey Jrűlia arckéoe

poÍ'|

5. A közelmúltban ért vfuet a 34. Maryar Filrnszemte. Melyik filrn kapb a legttibb
díi11eznn a megmérettet&en? sxn szerini urryat? Ki a rcndáje 

"no"t 
á"anÉsnak?

A Film.hudjat a közönség -'iut€m€ten leadou . szavazatai alryjin melyik podukció
nyerte? (4pon0
6. Még mindig a filmnél rnardva curlékezdink nélrány régi' -örókzöld'prod{rkcióra!a) l%9-ben késáilt az a filn' melpek eaerczetes toaáepJt ij'*oiui;ísán. ri.rrndezó, mi a film címe? (2)
b) Febér Imre rende& a,,Ba&anrbábn1-t. Kin* a novelláját hasznrtta fel r forgató.

kónryalapjául? (l)
c.| |vt1|rik volt l,atinovits Zoltán rrtolsó filmszerepe? (l)
d) M9lrik.az.a filrr1 amelya 1(JNICEF védctté nyi|vánított? Ki e rcndezö?Ugyanen.

:ek 1t'ö'rtáYtnek a színpadi váttozata m"ry most.n'ában valamelyik vidé&i;"há"-
ban Melyilcben? (3)

e) Melyik Íilrnnek a körpycze' hátterei és díszlett€rvei sái|eüek neg Sász Endre képeinyonán? (Maga a nűvész is jfuzom a filmbea) Ki a rendezö? (2)



De Kay versei

(ncm)

rpkemte lrI&M
nag5rszabású lelkigyakorht
vagy, hmem
űúajó -
atommeghaitású Bábcl.tomya

flilsállnék veled a
végtelenbe homoruló távolba
s elfeledném öröbe
e buta vers*et

(neved)

Neved. négy b€ó osPáo
Edstszív{i c'sengó az éj scmmibc nyúló
ágáÍl

Neved - madárfiók a teoprtmben
Zokogó angíalokkal ten Baység a tÉn-
gerben

Neved. csók a leüunyt szenrqn€n.

Míg alszom, szqclnnes szavaim gci
ertyeszrek el álmaim lángoló mandula.
belében.

(....)

Reggel felkeltem
detovábbá|modoür a
Napot -Veled.

Néma sikollyal 

.

fcsznttan a sistergo hóharagnak.
tegnap {iiel tetern melegévcl gyilkoltar1
sokat
. szikrázva anbanó' égi jégasíkókat.

Hogl mondjam eL szeretlek,
hogr &jeol oL szeress - -
Csadb€o.szebn?
Mozdulatlan?
Zcffr.}óanyeiddel tcness et' ha
csáelcrr bolond.táncom végére érnék.

A halál az ery másiktőrténot.
A Szerelem Krónikása Íivegbúra alá
rcjti föld-testíi szívemet -
reIybe mandragóra.magvakat iilteüél
mindcn cgec végzetívíi nozdulatoddal

Mikor feltünik az égenaz elsó csillag
felang szívemben az 6röld<é tartó pillanat -
cry órlatlan pillurtás alatt kezemből kikaptad
papírfecnire firkált gycrmeteg letkarret
...kopogni félö' topogó sorsonaL..

I

),,
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ffiffi| u
Ismérclb| dlerúIt CIú,,oÚ. 1'al6,,út (Jelat aatbttondar aÍapyt), ,g/ ,um üúai leú,fr túb.

ídőre (e eI&6 sz&túa) a, @ ironúa,t. De sc@! Még |,ú,dig téI vot - sajrcs' 
Pó(ó)n,

Karácsonyi emlék

szögcmbü nézzüb kwosebb idó az ilycnkor szatadó bócsésbcn mchcücn hea argn|ka-

Csupa mcglcpctés volt az id€i k.rá.
csony! Nem csak az ajándékolc' mog az
ilyenkor volrásoc dolgo& mid. Do kczdcm
az elején.'. Ncm emlélrszcm' tavaly mconyi
idónk roh az iskohkaráosoty és a családi
karáosonykózöü' dc i.d{n nagm jól jöü ki
ez a négl nap! trgdábbis' ha azén szcrt.

escdékcs balcsoolrcl
Ilycnkor . a körü|méapknck mcgfc.

lelóen - tilbb idóÉ töltilk oübon; ea' órákb6n
mémi is lch€t. B€ácgftd(a |résr'ülód&bc&

"1r65e16sa 
q-zrl, hory rcndot tcrcmtck a

szoMmban. Sá'tcim ngn hiszocl abbm'
bo5r aa ignaín aa65rcmbcr még aKáoszon
is kiigrzodik. Kü|6n baditcrv ol|résdtéoc
rrtán a 5okorlat köv*czik támrdás apor.
cicák ellen a tgÍtl tous.prúwl... a Ég9ó
csapást a porsdvó és az abla|cmocójelcotí.

Csöppnyi mowgobóárt üoobú
meg kcll ejteoi. Vo ból Ntocs bócmbcd,.Az
,,czcn az íllqrclm rá&ozúi &cll'rény@.
rem ismétfe|színrc tór. Elsódlogos célpota
macska (osak anya reg notudjal).

Majd rkoyü{ban t&téo6 4qiclc.
nés köve,t&ezit (eá cd.lig kivétcl oáril ms
sik napra idózítettcrn). Anyrrm soso adja
fel? Ettökélt szándéke tory tooytrtunaet
leszek.. dc lcgrtábbis ct üdm majd 'na8gn

látni. Csodálom a kitartás&! Igrzán cs& az
'fihcti ali Lítoü már cngom r&érro6&c
atkalmat hcl,yiségbcn mÍeödní (nmáfuot
és családtagpk cl&ybcÍ'). Els&o{táo a di&
'öÍ&t bíz,ák rám. oü áltítólagm fudolc
d&oralfu okozni CsrLoa8pobao. Da
idérr ez scmtörtéot mcg: cgyk6tnó'm san
tört le, de még az qilainn scm csrphn ró...
aonyiszor. A végercdmény ( a zrgbó )}ól
sikeriilt Talárr mpÍt se 8 éEá.ké$dté$ 30 .
s|ltés folyamatában tm vc{tgnalűvm
Íészt?
Konytra lsrdva: absl megfö asqi& lcvébcn'
a kÁpmatr istrd|a adolg&' atrigll mfrég
keszen na! J6lrct a fuyó! lúármint r búz
mögül a szoMba Meg a díaak rz emeletról.
Aáán a kcttó ös9zeillesdé6c. Ebbót isi!ét

nrnanean, mert tcoplomba Eontcm.
Ilpnlor so& kisgrcrek clóad csl m&orü de
at6reg mhtt p.rsac sc'nmitnom lábkbc-
lólc. vfuzont idén volt végig tÍóbelytm!
Ég ani tatán rnásoünak is fcltúBc volt hó!
Ami annyit tcsz: &hér lm{csoapn|r volt!
Igaa hory pont hwzonnc5rcdikéa c'te ncm

6|(e atcvébttyság, afuc! a&im ltatvé.
'€ta s8ÍdegélcI acgd&|tltk a .EN t.g,zt a
guctc4 aníg afárfeld8al$7t?. prodén& b
ní'c,,,.s.n étvalcm, Ú bsanti hoga Mty&n

nhdblaoü a,,g/alka, árr rrqgmler}, hancrn a
jfuúlyává vólt mocck*övöa csúsztam a
házig. Dc a hó az stinrrelt!

Ami mégfokozta az elsó moadatom-
brn cmlítat rc$@éscke például ra hogl
a fcnyónt idén ncm gtullad ti, osalcaz
égö&. De cznormtld be opszcrnár áram
alt k€rüh! Fchér fclsódól ccm Lc|lott az
i&i karácsoay során mcgválnom' mcrt a
be!áuléból r pontynm ugrú a üJnksmbs'
dc rnégcsat a soltbal san voh ol1arre.
rcsz! Azonban az édcseégek ismét góze.
dctrncc&o@".. Éo ncm táaok óla! olyan
so&an voltalq & Eind niD&l cstk arra várt
voha"..! szóvd' ltos/ csae cry kicsir min-
dcgdkbótl llycnkor.'rán vigromgbstnk
rán a szcgfúszcgcs
aarancsok nrcg az a
sok rnandarin meg az
tlú'(acldóvdtg
áIIítü4 M|C'úo|ya.
szap,@oUgApbw
ah*á\ hogtnszcnaán
'&ntséed(PdEén
saktzonáv'otúÍnl ara;cm
o/aaá1. A bciglitól l*
saoltarn, aeonbao a
zscttó' mcg a kelácq
mcgaz apróctitcmé.
npk .. Es a csokimi.
kulísok mcg a csoki.
nydrk is krcsiryS-
nak.. Hiába: a Lar{-
csonycnúl is szól! Fo'
5óhúnízis csak baladóknat ajáolott!



A tananyag Íhlető hatása
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In memoriam La Isla de los
Alcatraces

- Az Ncattsz története -

''Ery hely' ahonnan nims menekvéc,
Egrbely' ahol a személyisé3i jopkat nár régcn clfclcjteüék'
Eg hely' amit a legrccszabbalrnakabrÍtotatki'
Egt hcly' a Fcliltáook szigctc."

Kolozstúizoltáo

Mindenidóklegtúttcdtcbbbörtöne ús/álakítot.
a San Fraucáscói öbölbcn fekvó AlcaEaz 6k ki, hory a
185Gtól l963.iglizenelthivatalosan' nyug8tipat.
tebát végleg ke-reken lo éve árták be. vidék és az

Á s{et mai acve valószínűIeg a
spanyol ÁloEaces sóból 8l*ult ki.
l775.ben spanyol bajósok fedeáék fcl a
San Franoiscói öböllel 95tütt A felfede.
ző, Juan}víanuel deAyala úg nwerte el
a szigetet' hogl a Pelikán.sziget. Ez spa.
nyolul Alcahaoes. Ez a oév késóbb an.
golosodott & ísí l€tr AJcatrazlsland a
neve, mely lhivafásának megfeletóal
többször is módosult' BitrFütless

akkori idók legiobban biaosítoü €Íódíeény€
volt.
A Szikla védelmi szerqr e5ne csöl*cnt, a
szigeten soba nem volt ü&özet ValószíBű.
leg" mert senki nem jutoü el odáig l85&ben
lccr|lltek ide az elsó rabok. I5l eglre n6tt a
börtön szcrcpe. Iü l@ műkódésbc a nyu.
gúi paÍtvidék első vÍ&Ít&mrn' a
LíEheo'EcRoclt

l909berr a hadry*w.a citadctlát le.
ÁlcaEaa Alcatraz (PÍism Islald) 6 bontoÍ4 az alagsort moÉagry+ "mi'cgtmo6t simán Álc&az A'szigÉ (áklág i. ' 

. tatoqeibörtön alepjaként szotcűt l9(D.töl a
felszíne és kinrézde qimiaora rer.agaot l9ll.igkatonai6rencer'eptt*e* at
a ,,The Roc&o vary .A sákla'tiocdét'. . . sx4á|iaz={i bet$n épffie' oi az tJsA
Az öbölben sámos sziget van A szikla' cs€nd€strádtatousÍ Biint€tót&ora td.
a Lime Point és a Fort Point a legoa1 ' ' , - ..). ., ' .. Az an€rikai bsdser.cg s évtil hcesztül
gyobb törtenelmi jelaösfuílcL. trainfi&, hasinála a qrÍget€t' anikor az lgazsfuüryi
másik sziget neve az erődímény mivol- 

. 
ubisaatnfttte azi rát a b{int*és.végre.

tuba utal. Eunl a két úgdÍá az bcitási itü&pt s"&nára Áz USA kunánya
Alcataz o'ry hármsdg védclmet elaldi : 

. 
elbrÉtoá4 hogt u ficeaz'ból a leMő leg.

tott ki ésáz öbIö! a 6olfu Gatet és a i biaonságooat'b és a szeolélyiségi jogokx a
várost hivatoü negÉdeni. Á kalíforniai legkevéebé sm fgrclembe vwó f@Dárat
aranylá4 mely smFraocj5o híÉelon& alakít ki. Alcabaáarr abör!&takóknak négl
ryon növekedését ercfuébytáe riala. . féle joguk tcheteu: lelretősóg az étkezsre,
mint a ténÍi hory a $n Franciió öblé' n'báztodásra' eg6zs406íi eil&ásra vala.
nek fettátem védclemlc vok.sá&rfte' ." @t @l a fejiik fölá Minden ery& batal-
készt€tteí3tds€Íog€Í, hogr egy cia&{. ms Írvábágnak Binődllt anit kí kelles
lát vary et{döt-ópfu a szfctc..Az érdomclni. Ilye,n Pdvíl€iuonak láeí.bs a
építkezeis a l850.cs év* elejéo kezd& m'nka' leveleaés csaláóasiaikkal iu€tve
dött, a hrdscreg t€Ívet késdtoü több mint amk l&o88&4 könyvtfo lrasarálat és más
l00 á5n1 elhelyezée&e.Íg az /.Janaa szabadidös tevékerrységelq mint pl. zenehall.



HW_#
gatás, fcstészet. Áz ak}ori kormány ígt
próbálta megputabi a törvéuytiszteló
polgárolmah hos/ eltökéh sándéka a
bűnöresi hull&'t megállít&ának.

A börtönról késziltt könyvekkel es
filrnekket ellentétben az AlcaEazb| soha
nem Miköttmeg senki. Arabok száma
átlagman 265.270 fó volt ami e börtön
teljes kápacitását -33ó ö, soha nem érto
el' sok elitélt szeÍint ittjobbak volták az
életkörülrnényck' mint a más feryinté-
zetekben, sok rab kifejezctten i& kérte
azőthe|yezÁsén Az Alcatrazon több mint
l 500 elitélt vendégeskedett' több€k köá
Al Capone' Georgo,JVíachine Grn'' Kel.
ly, 

"Alvin 
Korpis' Artbur -Doc" Baker és

az',,alcatrazi madárember" Robert,'Bird-
man'' Stoud. Havalaki más feryintéze.
tekben nem megfelelóen viselkedeü ak.
kor a Sziklára kiiJdélq ahol a rendkív|ll
jól felépíte'tt monoton napirendi muokálq
gyakorlatok megtanították az elÍtéllet a
szabályok betartására" A vigcteo 5 étlnél
tovrább nern mradt s@ki. A ttlntetótiv-
tek ugy gondolták' hory aki'5 évet eltöl.
tött a Sziklán az mr{r nem lehet veszélyes
bűnöző. üy€n es€tben árgáuítot$k a fe.
gyencet egy másik Államzövets{i bör.
tönbe, hos/ töltse le aMüalwö idejét.
Ám voltak o|yan eütéltek is, akik ncrt
volt tíirelrniik meg várni meg az 5 évet'

29 év alatt számos szökési kíserlet
történt meg sám sz€Íint 14 lcülönböző
kísérletet jeryeáek fel és 36 rab próbálta
meg elbag;rni a szigetet. Ezek köríil hu.
szonhármat elfogtak' hatot szökés közben
aryonlóttek és kettő vízb€ftilt Az elfo'
gott szökevények köziil kettöt később a
Kaliforniai Allamí Börtön San Quentin-i
gáúamÍájlhmkivégedek' mert az |946-
ban Jlcanazi Üftözet" néve'rr elhíresült
szökesi kísérletbcn ery biintetótisú meg.
halt. A tisá halrílóért akét szökevényt
tették felelössé. Felrnerülhct ezek utírr a
kerdes, hogr vajon tenyleg sikertilt-
meglépnie valakinek is a Szikláról.

Attól filgg mitér6okszö,kés alatt.
Azt host sikcr{tl.e kijönni a cellából, a bör-
tónépilletbóI' eljutni a pattra' be a vízbo,
vagr esetlcg ha eljutuak talán a hllpartra"
Ezek utr{n meg nyomtalanul eltiinni. Nos,
ilyerrrc az AlcaÍraz töÍténetébcn trem Yolt
még példa U5ran hiv*alosan soba.serrkinek
nom sikerlltt megszöknie a szigeröl' vannak
olyan esetel amik kerdésesek maradtak. Pél-
dául, host mi |ettaz,a| az öt embene}' akik
elha5ník u6ran a szigetet' de nem érbk el a
tulPartot' valoszínüleg út közben vízbcfirltak.
l963.ban a szigeten a bö,rtönt bezártrák' szá.
mos okra hivatkozt46" mint péld'áut nebéz volt
az élelmet elszjlliani a szigetre vagy, mert
az Alcatraznál már voltak fejlettcbb fcs/ínté-
zetek is. Mind ezek ellenére a bczÍnis valódi
okráról a szakirodalnuk nem tesznek ernlítést.

A szigeten k|ilöttös keryetlenség ural.
kodon. N€mes/sz€r megtörtént' hogy a leg.
kisebb engedetlenségért annyira megwrték'
megkínoáakelitéltet' hogl az belehalr sérü-
l&cibe. Vary aki lrentapartrasziikés rya-
nújával aá k&.d€zés néudll agyonlőtték. Per-
sze ez csak ritkín fordult elö. Ez a kii!önös
keryetlenség ana vezet€t| bory be kd| z&tti
a börtönt.

l964-bcn egy csopct sziú irdián cso.
port qagának l6y919lte a szigetet ery l8ó8.
as egleznrén1.re hivatkozva' bog aranrlá-
tumban élő indiánoknakjoguk van bevonulni
bármely,,el nem foglalt állami földre''. 1969
novembeéberr egl 89 Íős indiát csoport el-
foglalta a szigetetés ou is maradt* l97l
júniusáis' amikor a szövotsfui rendőrÉg el-
hajtotta óket.

|972-&n Az A|catraz Island az újon.
nan megalapított Cnlden Gate Nerrrzeti
Üdü|ószerr,ezet része lett. Bár nem történtek
intézkedések a ságet,en lévő lepusdult, az
időjáÍás üszoütags'ágaitól megviselt létesít.
mények' a történelmi vilagítótorony ér néry
más, l 970-ben leegen épÍilet hetyrerál|ításíra,
a sziget most nyiwa áll a látogatók előtt.

Fmrások Intrrnct: www.alcatraáistory.con
Kolozsvári zoltá& Alfonzoo
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aKözaazlagáai ?o|rtcchnikumban 2oo3. ápÍi|is 11 4rr megrendezésr9 lloq|ö
kitoncfuik TMT lzervezó bizottsága Élyázáokat ír ki a Politechnil$m Popg.al
szánára az atábbi kategóriákban:

- Versés nove||a|ró pá|yázat a Kö|Úószet napjának ütuto|€ffifc'
.Videóí|m.kósdtó pá|yázaÉ' ..
. í percesfi|m pflyázat'
. Kinrím pályáza$
. Fotó. ós kópzórnűvészeti pályázat'

ffiffi"üáü

ffi 
|eÍnakörö<:

'Í...ffiff#ffi'v***e
íi-ffi.TsffitrHffiL'.á[f#?
ffiTffi"ffi.'ffffi**;;
ffirs:'ffis*r#_#ffi;i

I DGrGes filnr
,|;';p,ályázat. ..

nÍlnétepr azorrosd< a

ffiffifo
nincs. . ..4- 16

:?*i'HJffiT**"'
ffiSffi't*m*x:,ma
#Jffi.'Ík^
lirüiEí*i *"r'ai zsüri.

Filnnlgt|ika pólyiózat
A ki|encedk Ti|T.n vetített pályázati Íilmekrö| irt fi|mkititlékat váiuk.
l$itikáitokata P:/PQLIGRAF/KRIT|IGkönyvtáÍba kük$óleK illetvo Jakab Juditnák
adhatjátok |e.
Bónuszszezési |ehetóség !
A beó.kgz€dt fi|mkÍüikáket e Pobráf bköá.
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#.&ffstrffif#trá
ffil';Í*:í-iln'é'€.:1ffiF"ffflm'*ia**"()ffi

V9rs- és norc||afuó
Fályiízat ö l(ö|Íé.*ze|

i.*i.ff Jffi?-Y#H,J:nÍ,j,J"*"o,

t

###",-yFrlÍyr:fr#:űw';6"6i;p1yig;y[ffi;i;

11Tou;{03. március 2í.
,ffi*ftr'ffif'tffiü.*7-lb

.ffiff.x"rr**ÍÍr{szeÍlpólyafiil#rpru*:B!ffi**"f::*nffi.ffi,ff ..ff#ff mffi n';trffi !áfi ígJ*
í'x#mff.'F#:-Y::.::|azELlszoBA"**;;:,ffi;
tereteLino"Ér:.áziis6reáff

fU vrspályázat
A magurt< módj&t bekapcso|ódunk
az Eur@i Uniós kampányba'
o|yan verseket várunk, amelyek
va|ami|yen szinten kapcso|tádnak
az EU tagsághoz,
A pá|yamwtkákat a
P:\POLIGRAFI9TMT\EU
kónyvtába máso$áok fel, vagy
személyesen adiátok odq 'Jakab
Jr.rditnak!

ffizralE\
varraáotr P:**ÍIirx5ry$6

rfLHlvAÜ!
A TMT szervezói kéÉsse/ fordulnak
hozzátok. Ha van valami|yen t{leEtek a
TMT.ve| |opcsolatban (m űsotsz á m,
design, eszmei mondanivaló sÍl.). akkor
keressétek a szervezőket
(videószakkrr)!.
A TMT minden tekintetben NYITOTT,
szívesen |átunk bárkit a szelvezésben
és a |ebonyo|Ításban |s.
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csÜrÖnrÖroNt1. ALKA,
LoMMAL rpnÜL MEGREN'
oyzÉSRE ISKoLÁNr EGYIK
LEGRÉopnnI H AGYoM ÁN YA,

AZ OSZTALYSZTNJ,
JATSZO FESZTIVÁL
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RESZLETES IN FoRvt ÁoÖrAT A
tr't Ű v p SZ ET ISM ER ET,TA NÁ RoK,
AroszrÁlypÓxonÖrc, A
FELSŐgn ÉvpolynMos
NI{cLAPoLcÁnorc ADNAK.

NEM ÉnopMES KIMARADNI,
,  , ,  

'  
trnsÖgB MEGBANN.{rorct
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FelhÍvás
Budapesti szintű prózamondó

veBGnyre

A Vörösmarty Mihály Ének-zenei, Nyel.
vi Altalrínos Iskola és Gimnázium buda.
pesti szintü prózamonő versenyt hirdet a
pestszentlörinci If úqÁgí Múvésati Fesz.
tivál rendezvénysorozatáruk kerctében.
A versenyre három kategóriában lehct
nevezrri: 7-8., 9.l0., l l.l2. évfolyam'
szabadon viílasátrató maglar szerzó mil-
vével.
Elöadási idö: 5 perc.
Iskolánként 2.2 fii nevezését vrírjuk
A versen;zők a résavételi sándékukx
isko|ánkban 2-3. március 3l.ig jelez-
zek
A verseny idöpon{i a:. 2003.április lo.én
14 óra
A verseity télyszíng Kmdor Béla K&
zihsfui IIáz (ll8t Budapest Kondor
Béla sétány 8.)
A vgsen)zöket 13.30 órára vrírjrrk"
A gyóaesek nálsor& tskolánk diságiá.
baÍL a Polyhy'nniában és a Vfuoskép új.
ságban is megielentetjiik
Erdeklődni leheü Járainé Bödi Györgyi
igazgatőná|, Szóke Lászlóné igaz,gató.
helyettesaél. Telefon/fa* 2944|93 vw
29r-53t2.

Verrcnyfelhfuós
Budepesű szintű Vörösnarty

rzrvelóvorsenyrc

A vörösmarty Mihály Ének.zenei, l$elvi
Altalános Iskolra és Gimnázirrm hrdapesti
szintii versmondó vefs€'tyt hiÍdel v€rse-
nyílnket, mint mindeir évberr'

'A bazafar költéoz€r
e mrgyer irodllombru'

címmel rendczziih meg.
A felhívásra e5r magrr köttö hazafias té.
májú versével lehet jdcntkezrri.
Néry kategóriáöan vírjrrk a verserryzőket:
5.6.' 7.8.' 9-l0.' l l.l2. os:*ályos girnníziumi
tanulóltat
A budapestÍ fordutóra iskoleril<enL kategóri-
áDké'tt2 fötvárrrnk.
A venenyák ncvét iskolárrkban 2*3. febru-
ár 26ig k&jÍtk mogkülderri.
A budapesti forfulóra2OO3. márcjus 10-én
9.30 órakor kerÍll so a Maryar Kultura Ala-
pítvány szétüáában (l0l4 Budapes| Szent-
háromság tér ó.)
A versenyzöket 9 órátó| várjuk
Erdeklődni a 2944|93, 2944831 vag 29| -
53 12 telefonsánokon leheL
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Ha a szírrekről beszéliinlq vary ha
úry tetszik, írok...
FesünénLye beállítasa igen beállított.
A kép csekély mennyiségben bat ol.
dalra döl.
Licinius nem csak Murenálroz irta ezt
(Horatiws: Licinius Mwénához c.
verséről,|.
A barokk' a refomráció ellenes katoli.
kusok prop4gandíja.
Á király kiléte alatt Bank brín a ki.
nály.
Keményren ott áll.
A közörrség szeme hallatára kimondta
a hőn ríhítozott nőm nevét, aki utan
epedeztern.
Kurázsi mama foglalkozísa:

Btifes a &onton
Ela{tó
Éteh oszt
Dolgokat ad el
Lgzá$ fud ker€skedni
Élehiszer.t visz be a csatatérre
Vrírrdorkereskedó

a

a

Az

E.I.óöB'otsK gruuÉxxr
2003.februór II-tőI

DLMo rtMÁs
(anfup)

.; ÍIe van kidvc4 Te is Háüírharod arkurí&rd*: fesÍrn&ryeida 
"*#:,,::,:utatja 

be.

.!.:;. 
. csatvóljJuditukws/Tib8t'frk!
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^ Wf ,IluszÍrációi ezuttal
Gross Arnold rézmetszctei. Kiállítása
íébr.uár 23-ig |átható az Iparművészeti

Múzeumban.

A Közgazdasági Politechnikum tapja
Fele|ós kiadó: Horn Gábor

FeleIös és tTrdeló szerkesztó: Jakab Judit
Postacim: 1A96 Budapest, Vende! utca 3.

e-m ail : 1j udit@poÍi. i sk. h u ni n et. h u
Hálózat: F:|poligraf|

__ffiw
nauvÉsznrt

MUvELTsÉGr
vErÉLKEDo

Az írásbelii forduló leadási határideje
közeleg, 2003. fcbruár 28-án |ejár.
(A kérdéseket a decemberi

W@Mfban o|vashattátok. )
A Í.e|eleteket szánítógépen írjátok
mcg! MirrrJerr miivészeti ág kérdéseirc
külön laporrr válaszoljatok!
A lapokpn csak a csapat neve (ietigé-
jc) szerepetjen! Kiilön borítékban kö-
zöljétek a csapattagok nevét és osztií-
tyátl

A szóbeli fordu|ó
2003.' március 25.én lesz!

A tartalómból

Ftlévi eredmények. ... ..... . . .. . ..2
A Po l i  A lkoto ja . . . . . . . . . . , . . . . . . . .2
Top l i s ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  j
I sko|abíroság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Spor thírck . . . . . . . , . . . . . , . . . . . ' . . . . . . . |
Iroda|nri házi verseny.....''.... l 0
Dc Kay val|omrásai... ' . . . . . . . . . . l  2
Még nritrdig karácsony...'...'.. l 3
Dada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 4
A lca t raz . .  ' . . . . . .  '  ' . . . . . . . . . . . . . .  '  l ó
T M T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  l 8
Pá|yá i za tok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2  l
A ranyk öpeskék. . . . . . . . . . . . . . . . . .22
Re j t vény . . . . . . . . '  . . . . . , . . . , . , , ' . ' . 2 J
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