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Az Iskotetanács 2ü}3. fgbruár l&i üléséről

Tárga|t napirordi pontok:
l. Szgmbati munkanapokon ne |ehessen a dirákok tudrísrít do|gozatok, felelések és egyéb
sámonkaese* átta| ellcn&izrri
z. Újauu báÍItabna"árok történtck az isko|a előtt.
3' Vá{ogrtás a Potiíórum anyagából.
4. Ev vegi dlazások (legnépszcríibb iskolapolgár)

l. Mivel ez előtcrjeszés a munkával ettöltöu szoorbatok csekély száma miatt ko-
molytalannak bizo1ryu|! ezért az lT a -problérmltárgyalásától visszalépett.

2. Jándi Judit cgy petíciot nyujtott be sz lT.nek' melyben tóbb€k kö2Í aa kifogásolta.
hogy a 2s2-cs tanevi hatrírozatok te|jcsítése nern tórtént meg maradéktalanul. Ennék
kapcsáÍt tóbb setct is felsorolt a közelmúltbó|, amikor iskolank diákjait abocitások érték
a környek fiataljai ála|' Az I.T- a kör,eÍkcá okokat foea|maaa meg:

. A biztlt{'sági 'óf *cm á|l kint mindig az iskola c|ötr.
- A renőrvég mrár nern jfuórözik.

Terí}észe{es€a talrácsokban, javaskÚokban sein volt hiány:
. Az ör..minderr távozo tásasággal sétáljon ki az utca vegéig. (Ennek feltétele, hogy

a diríkok kisebb csoportokban induljanak elj
. Mivet nem valosítlutó raeg hogy az utcát fi5reló kamera képét a Po|itehnikumból is
látni |dresen, ecért feknerll|t' hogl szereltessÍirú bc ery webcamenát.

3- Á Poliilrumon íokszor olvasható tarrfui ettrívozísoloó| AuÉl saímolt be. Akadt
kiilftldre tív€ó tanár. Többg! anyai &örnők elé *éack/nézrrek, ezért hagltrák abba a
taniuást. Aurél elmqndq hogr irenelyik tanár számára ket|emetlen volt a diák.ok idónként
nyers stí|tsa, és hory joguk van névtelenü|, írásban beszámo|niuk véleményiikről.
Az e1tit,totás,'k okai közön szerepel' hog:r nern minden taruí'r ért cryet a munkacsoportja
által e|fogedou tantárgyi koncepciiiktal, a haszrrál*os jcszetekke|' tankönyvekkel. .

Völcsey tan& úclvdk azéÉ szslodt meg a nurrrkakapcsolata az iskotáva| mortkivételezeü
a lányokkr|.
Ezen problétnák elkeriilés&s az a.rncgoldás sáiletet! hogy mindsn taruírjelölt, akinek
van esélye a íclvételrc, bejrárhst próöaórát artani.

4, Ebbn a po9tban az lT a legrrépszcrübb iskolapotgrir cim odaítétésgrrek mikéntjéről
döntött. A1raaeee*fuon*sra jut@rn|q bo&/ a gavazás két fordulóbm bg tezajlani. Az
elsó kör, ajoüilés'&*lis köz4péiglebonyolódik. Ekkor bármcly iskolalolgárt meg lehet
ryeveati. A rnáodi|e ffit.ábaa (ápfí|ig 2+30) az elsó t6rbö| kikeril|ő 25 |egnépszerűbb
embérre leÚreJ.sea*aani. Áki a mÍisodik köftal a lqtöbb szavazatot kap1a, az\esz a
2ao2?a0!as tanévbcrr a tegnépsaűbb tskolapo|gráLr.

A követkeó lT április t.jen lcsz A levezerö e|nök es a jegző a szii|ők közül keriit ki.

mf8.03.0z.
. Balogh Dávid



M-ffiil 3
ET

Vizsgastatisáikák*
2002-2003' TANÉV ttt.' HeoyeoÉv

osztá|yát|agok {3'56}

Tantáqyi ét|.agok (3'56}

illlül!!!rrl
"&' -"-- -sf 

--ö.-{ / .- *,{ +& .u€ .*us

| Á s|mtc nEgtcregedóscl ds rz c|b{rrÉdó.vi4gddöar, !úú e irr anrq*ö rd*o&' ít3 váeoúÍ!ár



EÜgf alenr|c ór lbct aálryE

]J
./s

tE|.otcbmlar&rya
t'JdÜd(ir&rye

s
tí
r-l
t l

l l
l l  ! !
l l 3

il ll
r  t l
{_J-J.l_

öf p{
--'

$

J
,dPg

á.
R s

Jil
PsP

TOPLISTA-
l. rcrcitr'r AFío(hliE q00 &d$ltdikó (n)^gct.x 4'63Bodoh|Berblb Niecszír spo 7. crffio8B!Úcr i.ie*o.x 4,50GutpiltbNorbcrt Pob.P 5,00 l{ütáültóÍa Aú'Íd d50T.k.CrfudÍ* Foty{ 5'00 h{mrrzsófia Aüimd 4,50Vrrkó Ardrls Géz^ldcóz 5,0o Sa|lai Esacr Aüittid ,r,50
2. ÁÍtoüts'cta ArmeotDsz 1,Es Tímecsaba A'zsu 4,5oFqÍt$D&l ^FÍo@tiE dss Va3aKini Ánzgr 4,'0No[ Ftigil€3Ádor o:au6tz {'l& Z*ariís Nikolcn (B)A$cÍ.x {,50orhBe Árm(Fo|íE .,38 t. HujbctTba i'{".z'ák 1,43Pl.j!eÍ}.Íl.o]cÍ qry 4,$ x.or.'"r" 27..s 4,433. Fdcsjóarf - Áffid q,ls s1ot'i*,ltt*" Nirc€dt 4,43H.j&li{áÍrm (n),Ager.x 1,75 9. csáLizc'zsala lúmaoli 4,38KovócüÁno lvíoBoPoli 4,75 CsclZ$zsamrMári. er'(&ó* ' 4,3Ese|üi I'{El Mmopoli 1,?s Dctl Zsófit MoaoPoli 4,]E4. Káaáti tst'/& Pob.l 

' 1,?| Gyorí Zgrzsaong cé'Ándcúz 4'3ETamási D|oid NiresZ*t 4,7, Í|alása ccrgely Ati.& 4,3E5. Rotilhíryrorg.|y Niac{s{tr 4,ő? xiouana"' Poly.P 43ts4€ cira 27.Gs 1,6? sure'yí R[ch€l erí1n"r;o 4,]Eó. JányKdin AFTcotry {'63 VugaTímea (')A$..í 4JtNaryM{t'ás (n)Áaa-x tó3 to. tdrrcts*n Po|y.P 4,z9

GRATULÁLU|[Kt

I A !oí€úo.6ctb&3cdá.e 6ra&ódó.v|agldl.tir ''dÍ eh !!!.aló.dáok Eé3l.{loaüe*



.mÍ '
s{lvffircr(3.ó5}

i
3,79

,n
.éP

f{

I
d

lnÜ-"/J

lnÜl
"s .f 

d

3.í2 3'23 =nnI
+P €€ */

a.5{t

!Ü
c/

1A

t

5,00 .

1,ü '
3.921.m, Ti3,5o I I

l'1, | |
;;:l I
]:ÍJ-I

-d

: 3,S

I
.éP

ld.gen nY.lY (3,74

4.@ 3.t7 {,00 !s 3,06n-lnÉ*'3,35 

]Ü!

l l l l r - r fI t | Í | .r  r  |  |  . r  |  |  |  |  I  I  |  |r r  r r r  I  t t  t l  I  I  I
t t t t t t tl | l I Í l l | | | l l l

t l t t l l t t t t t t l
I  I  l  r _ L _ l - l  r . _ r  I  I  r  L

S d*C/.."../ c1' d.-/

5,@
a,5{,
,t.00

3.50
. 3.00
I

2,il

2.00

1.50

í '0o

1.21

n
"d

ÜL
"f fs{

TáÍt.tfunbm.í!Í (3'9Úl

1,52

+9

. A roío'lo. eq!!qÉd&*{ecceóíT \Laid|tcf dazirae|ór&ratÉ.l:v.ü!cbó.r

n
dc

a.{x

n
5,00
4.í}
4,00
3.50
3.00
2,9
2,@
1,50
1,m



2,5O 2,4nn
€s ..""-

tn
.s 

"/

ÜÜÜÜÜ

df 

"é"{ 
/ .-" *,d

Kotltxn*ácnó€'&ll

lInl
."r 

*ld{ .,É d-

-- _s. ./

2,4

I
É*

3,6t

n
"s

3

n
"s

5,m .
1.5o .i

r.oo I

: : .Él
;; ! l  I
;; t l
. - ,1  I
;;: L-l

Ji

2,24n
+8

r.*l'&eÉ.)

Tar|ifubner*(3,32)

5,00

4.50 :
' o , t ]

3,50

t'* j 2,si

l:l l-l
r , sor  I  I
' . r l l

*tP

5 , O ,

..!o I
/t,o g.

::;1
iÍ|l
l:31 Lj

"í'"

2,8n
őp

nr
-.c. ../

n
l l
I

.d

. A ugzÍoi m.'b.# {*te&&ódó "viryr|dlnf d3rah*q|ódntn&ví*oámatr



+

a

I
l.h6rarl(

3

I
llol'P

-?

Zr..S

3-
r-1
t l
l t

t l
t t

l t
l l

t5c.Z!ak

ó

t
rDÍ{'

;n
t l
tl
t l
t t
t t
27.a5

.A!Mo3 &Ggb.{p&b.tórac&ódó ltagddÜrzú. uh aiB ccrq|ó.d.úE&ve!.óed(

lato{ild}f. p,Cat

5'(t r
a,so i

. . Ú .
3,50

1m

Ln ",
z@1

Í.5o j

í'm

5.m .
I

4 ' í , '

4,m i
i

x50

3,O

?.8.:

?,00 .

í'5o l

t,oo .

s

!
./

q *

.\nn
i l i l l l
IIJLI
"./ "c
Iö*'' c

!

I
s

iÍ !
-d



A Polí kishatótávo|bágú rakétáÍ
- nyílt levél aPoli fóvezstót|ivaÍal,áItoz-

lrlew Jcrsey, iraki hafirbázis

Töt'b, miet rdz rtkot{r 1.ö2ü.l hst rnűvot dí|rzott a zsihi a l€güóbbi F{lggetlenfitmSzantén' ős Gbból lrcttót e?otitcchnikun rycrt cL Az e$rik diiat .ry otym film kapt4amit a Vi&ósza&törtagiai késdtetck' másik* pedig rnaga a Polirccbnilcrrm videósnidió.

Ennek íg' koltctt lcnnie 
.GdézÉt 'lí€dsÍessy Pét€Ítől). De már a pír hónrypal ezelöttiDilűlnslcnléa is ís/ kcilctt tcnnic, meg áou" cton.' immár t2iyg Áijií't"'*. nPolitechihrm ne.,e nagron szfoen cscng szakmai berkekben (nemmobilcscngóbapgként). Szakmai tc*: mlsit toz6istorqi *"rya nme. iloog.

9'9"oi ésl Pálos ci'uri 12 éve veái a Stíxliót" Nern kcvésgé az ó érdemüh hory ha aPolitecbnilum me nqielenik eg Fihszcnlfu oü etóaűrínok naye nincs' 
" 

Poti nevegarancia ajóízlésre és a'DinóségÍ€. Bizony a Vídáotúdió inen konory pi'liszerepet tortbe, és ene aksrokekilyukadni vftre.

Píí|'ót 
$: lqs-(txtblik Íilés6't' kozesftkapcsol*). A píár részc a Hitső imÁz< i5, 59gymit gondolrek e Po|itó| rz cmbcrc|t rzüg olttc!, níre.asszociátnak. ii"r"p *'," uuryminőségre. szántalan dli a bizonyÍték nd bqgy ez az imá'q a Stridiónak kösáJ*o*pcí{v(+)e1{$offi .. ... '

1s9ry rP.oll |úvt| tn"9tt fdrtrlrt{ir.I.á1iák, mert állandóau jelen van a közélet-b€o (tetcvfiiób bazétg€t6s.njs$okba& ttv'"s -^r+"o*úq iotila.'" t"rvi * *-ságoe saeinlrÉkcn; más iskotálr:bm)' és bdgralr'ttl n&t anivel jekn van 1átme*1' -"a
3 idej&ó diráko& gon&lrilait Butatja bo anqle"d.mm"t. (tt '* vaze, ez r,agrot err' aPolista)

Ug éarn" aldM a Poli fmtos (É ilygr a Poti lrang€u&iá-
ja)' az a nébévi ddevdcn kIv0l g*nÍn{ nfr e'gr pwzit a Süri.
dió orc4iáÍa' négbaz cbbc bclcpirrrlna is.

M&cirrs vfuén lezu &vágc FügsÉlcqfilmF€sztit,áL abova
szintén negy aPo|i andatal{|ával, és nanek az alkotók is
(ónszánuküól!). heit nyomlár, és üfa gmdolnék' bogl
diátiain arbp&ea m kíméhrc }6lb* sáuásra' ut'zó".
ra és ara" hory sqiá{ulm kÍrót a e Foü) bímevm is
öÍcgbÍtsélc B éo is dpinr|nál' é oü.nn{ík piros szimbiózis.
ba il'fu'n'" tet.kdlt''€' ea válte.

Kspogvár' március, piár. TisrÍa tarllo.

$r lfrt }Íír!on (volt pofsta,gtudioista)
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''Na és eza zsűri.össge$en hatdíjat osztott kio
& ebból kettót mÍ elhoztunk;..'

(Interjú Csoncsival)

- Csoncsi, ü mqt nyertctek ery díjat -
mi volt ez?
. Mi mostqmól osi!áluok intÉjút?
- Szcotég'nfuólcsinálrrnkmiinterjút? .
. Nem a farsaogról csi"ármk intcrjútÍ.
- Nem, nem a &rsmgról csinátunk ínter.
jút mi mosn egy dliról csinálwrk ínteÍj|it.
- Hát ha díi al*or nem ory, hauem kettő.
A Budryesli F[ggcda Fi|nszernlérr
rírtit évelte ro&bz a lvíAFSZ, a l\{a5lr
Függrtlen Film. és VideoSzóvetvág Ézt
ilgimíliseffil,c,ib Dél.lvía5raror.
s*8; Kglet.A{€/arcrs& ... és Buda.
pest. Idén l40 fi&not mreáek a buda.
pesti szenrl€re.. .
. Tcltáti[ nemanólvinszó, horykö'
zlpiskolás* diákoknalk s?Evúpk eg
verseoyt?_
. Non" iü ftlggalcofilmeseknek szcr.
veztekverscn1d ami aájcl€ntl bs/ o.
tót 130 évcs korig tehetcü nevczni. Egl
mggkö#s v$' 1ogr pcm baa pofi a3
ill€tó. I{aglaut ftggctten fi|rnesrrek kell
lcnni. Es a ncr,ezeü* kózöÜ volt is 5&'
ó0 éves Mcri' aKáldylaci bócsi, nem
tudoÍm' hány évas. 54 és ffl éves.
- Áa moti&{ kás - ni e a k& díj?
- Áá kdt htdni' bogl na5rol jópofr zsü.
ri vdt' nagpÉLdlemes kis komiltácíót
tartotfiuk tlry ncry ca hory D€bir-
detik a feráívált bclcüctnevczni és it
niacs clóusüi nindcn fibet lsv€dt€-
nek...
- KilÓől állt idén a zűri?
GritnrrElsky Ferenc, Buglya Sáador és
Szitáryi Komél voltrk a zsüritagolc Szó.
va| mennek nfilmck, qdat€hctmoni
mepé:aú óket' elkczdik pénteken délu-
üín és egésrn sz4mbatig' éjszakába
nyúIóan van vedtésJE€téBként vaÍl gry
úsmevez€ükonailtáció, ahol a zs&iá

megnézett filrneket az alkdól*al eryiiü
megbeszé}i. I,e,ha k&désekst feltenni nekik
ök válaszolnak ná' és etnondját a vélemé-
nyükct' mi jó' mi nemjó, min kellene vál.
toáabi... Altalában ezekeir a filmszemléken
nem na5too szokták figrclembe venni, és
most sem tették ezt' hory közepiskolások
készítettek.e egl filmot. Moghúznak es/
szinleq amit ök gondo|nak. Nern volt ú
hogl jaj{e-kedves.ranyos.kicsi-kisfi uk-és-
kislánykák' Na és eza zslhi összesen hat dí.
j8t osáoü H, és ebböl kettót mi elhoztunk.
- Ki az ami?
-.},Íaga a Strúdió kapoc ery Atkotó Műhely
d$at...
. Tebrít a Kö4azdasági Politccbnikurn
Videósüúdiója?
= Igen. A Közgazdaági Politecbnihrm
VideóctÉdiója kapotr e5r Allcoúó Műhely
díjat' amÍvel elisraertélq hory milye,n baromi
jó' hory iü ilyen heatív grere&ekvannak' és
sokat dolgozaalr, és na5rm jó filneket csi.
náJnak A másik díjazott film pedigtulqidon.
képpen ery kooperatív mrrnkavolt Takács
Andris, szabó Domi & Szirmai Marci jery.
zik a filnet, ök a föszertesztök, főrendelh
de egébként a fi|rnh etég nary stríb dolgo'
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zott' majfulazqev.ldeósnrdió. Ez á

megbívták a Égi KpTvbckel. in voltunk
es^lü 6tig; és borátcozoc a két csapat.
. ElöszörvoltteMt akamcn és aWIS mag-
nó - és aaárr?

a dolgokaq és Prílos Gyr.ri
naryon ílryesen megpzsrtene en'a dolgot,
kisírta a sulitól, hory lcgren már rckiink két
jó magnór*' is;mqtgr úryneveatt €dit]á|ás
vezérlónk. onnantót induft be ign"dn a murr-
kq aktortól let'etett vágni. Mcft ddig csak a
kamerával bejátszothrlq a VIIS.sd meg fel-
vetüik a filnekc! tcháteléggé fapodos mód-
szerekkel dolgoznrnk. És lmiko,r az első év
végen megl€tt ez a műszcr, aklor hihetetle-
nill beindult a csapd. Elkezóck önmegvaló-
sítd filmek* gártni ofu rajrát magunkon
kívÍit s€nki ÍÍús nem á|cÜ, donagon jó volt
nézni' hogl dolgoznalg mit csinábak. És
aaán ott volt a Nagy Ákos, aki l:ihetetlenül
érzékeny volt mindcnrc" ami tjtrterrt az isko.
lában - ha mcgrez&lt a bv{ryó, mrír kapott a
kamera után és m€ot, és folBa'ott tóla ery
anyagoü ${ aagr qaáübm k&Btek al&or
híradók. tlt&ra aaáq hos/ tovűbbf€ilódjÍink,
sikerült Cryrni sqlbrégével c6r alapítványi
üámogatással megszer,eaünk czt a műszer!
ea a vidco.mrchine ncrú dgógépct, és ez
már fudja hozni aá a szÍuvonaht' anire mi
már ryakorlaÍilag eljrmmnk' hogr nrdjuk
haszná|ni - oz e1ég bülye mondat volt, de
érted:jó fikneket lehet vcle csinálni: tcegy-
szerüsíti, megkönnyíti a mrrnkrít.
. Hánya dolgoaokmogt itt?
- Mos| kcdden délután aTMT.re vrígnak egy
fi|nct' tÚóvfuást gsinrhlk Esdbffi1 fiata'l
biaosan vannak már olymo&' *ik önállóan
tudÍ'ak vágni. Én ucdigÍtatiátom 8z anyagot,
mert az bonyolultabb dolog - deaa is tudnak
már kett€n. operatódnk pedig naglon sok
van. Néhamáréppen eagondvan ott es/
napár a &lon' azon lfuzik,mityennehéz
idópont*egycaetai, ki nikc, Logran ftrhet
hozzáazcsdrőzsrhóz
. M&t!i a videósÚdió?
Szerintcm az a legfontooaúÉ in,horymin-
denki szahdon kiéIheti e tÍ€divitragfu. ltt

Takács{osszió gf6fi film. Tavaly lát.
hatfuk a TMT.4 és d 6k kaPtak d$at is,
hajól emlékszen"
- Mióta qűködik a.vidcóddÍó? 

..

. KezdctelÍöl fogt,& Mikor k€zdft'k?

. l99l.b€Ít

. 199lóen' az e|só &bcn' szcptenber.
ben clkadtürrkdolgmi' & norrcnber.
ben vottlink egr kamer& nrg cg WIS
ma8nót' & akkor mcg i8 hirdeítÍÍ(, jött a
Pá|os Gyuri rögtfn. Eü6saör bárm-né.5l
gyere|rkel dolgoarn}, ani elég na5l
szám" @tkil€ncv€n 6s volt a|*or az
eg&z isko|a Mírazetsó áöen sdil€t€s
két KPT!/ híredó. ÁzóÚa léeik a KPTV
híradó.
. }Iány KPTV hÍradó kezúft?
. Ez most a 12. évfolnn, & csak ry
olyan év volt, anikor e5l hfradó sem
készfth. Aüagbaíéü néry bíradó készÍll,
a&kor az most 48. Tavaly volt ry KpTV
.mmÍbon ilevű rendczv&y, úol a
KPTV*ekerr kívíil s€nkÍ n€m v€ü É32t.
oa vfuig leheretvotoan*ai az összes
KPw híraőt De baÍmí jó kis buli ke.
t€kd€tt ki mett a mostani KPTv.gGk
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zg{id$ - idén pétdául a Duna TV.s néai a
Duna*ilbelyes fiúkat az egokig Inagqqáslta
e koozilltáoión' az összc többit pedig úry
lefikáaa' hory annát jobban me nerr is le.
her Es a'tán nyertiink gry díjat még régeb.'
bco' a s€bó F€riél*el. J kutyás ember''-rel.
Áz cry háromperces hossal film volt, és
nyertilnk vele ne6nrenezer forintot. A bely-
színennen adták át aÉná, hanem aá
mondták' hogl majd ryertek be érte. Éb ami.
kor bemeotek a fiúk érte, alícor meg aá
mondtí}' hogy 'd€ hát már a mamátok fel-
vette". Es kid€r{ilt bogy a maurák nem vették
fel a pénzt' 8zÍ $em tuóák, ho5l nyertek a
genekek - mapanrl clsikl<asztoüák a lóvét.
Volt ery lwélváltásuD$ frtrt hog5l ex még-
sen illik gterekekkel 6giná|ni, ők meg írtrílq
hory nem ők tcüetnc'k róla' haneüB a nem -
ü,rdom.kicsoda És a*onevi*ig nem men-
t|ink qre a szcrrrlére. Diákfitnszerr.te' aa
hisaeq ez a npve. Tavaty naglon nyomultak
a ryerckdq hory jó trrrr& vol| mrÍmsú
nry T9sPk+' Es téoylcs tavaty nyertÍink is
a 'Zóldlufi''-vál, és pcrsze ott is problémírk
voltak a lóvé|<kal' & €{tól ftiggctlerr{il idén is
e|menülnk' ás iden meg na$/ott tésaebajló
volt a zdbi" F.rdckos, hory azo&at a fitneket,
eiket ót( leüor&ak a sárga ftldig azo&at itt
ezm a bud@i fitmcza.nlát fcldicséÍték a
csillagos egckig. Ahllny zsei annyiféle
mordat.
..Az elöbb azt mon&ad, bory egy hossá
báron prces filmmel nevezeü, Sebő Feri.
I{árompenc naglm rövid idó. Mennyi ideig
tart am{gcryh&oryences fflrn 6ltg2ili
. Egész 'kontrét'' dolgolatürdok orre váa
szolni. Mindig kfulk tóleur hory merrnyi
ideig fog tarteni ez a nrrnka Csak az elejét
tudjuk mcgmondani Azf hory meddig tart,
aá soha A Pisti fitn,lie, amí most elkésáilt,
bárom rás trl perces' Err.e forgattak két rcljes
náPot tn€g es/ délutánt lvíajd leiiltek meg-
vágni' nagon opimisták voltak, azt gondol-
ták' ká nap ltatt Bcsváciulq két teljes nap
alaqrchát reggel tÍáól este hétíg. Nem sike.
Ííilt ot telies n4ot r& igénybe, és most

mindeatqeghüctcgÍn|lni, & ut&a mi
e|k&dilt er* közöm ryoezzillc' e'€.
mezzsk és a köwdcaó fihbo ebasz-
nátjuk a tapasáal*ok*.
- Minda évben elindultok ezen a buda-
pa*i nmszemrcnf
- Nem mfurdeo évb€n indutunke|m{ikö.
dik az önccnára Amikorúry gondoliuk,
hogy az elkésallt fiIinek megütik azÍ a
szintet, ami ott megszokot! drkor neve-
zíink be. MegazéÉeás filmsaonére ig cl
szoldrlnk nenni. Vm középiskolás&ak
is filmv.enle. ott néha rc65úIt a ba.
junk a zstirívcl meg a saveaöklcel, ko.
rnoly anyagi vitáink is roltakmárvelik,
úgybos/ m6t m€int elbatározfu|q hos/
idén nom me$rilnk a k@iskolás film.
szeml&c egrrtárr soba ü6bbé, rcgrértő&
tirnk
. ottmi aprobléna?
. Az a proÜréma bg na5rm h{tik a
reszre a zsílÍi. T€háthívaakaDrroa Tr/.
böl zsfft, uqg c$réb alk*ón&clye&-
nek a vezeüóit és ánikq?ü'ált8tú té.
sdteti-fi|mekeÍ levctítilc' al&or az &intet

n t iÉ.hEt r r t . .E .  -
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meg |esz másfél óra további munk. vele. .

Altalában a forgatást mqcsinátják délc.
|őt6nként' sz'lnstekb€o' hl KPw hb-
adóról van szo, és a vrágás egy perc vetí.
tett filmidóre 2 es fel óra. Délutáronként
és'bétvégeken ti|nok itr b€Nrt & vágnálc
Nagy, komoly munka
- Csoncsi' qeked miétt éri ez meg?
- Ámiko kéiz cgy fi |n0" akkoÍ csillograk
a szsmek - aá jó nézrri. Meg az is jó,
hogy most márnemcsak éÍl tudok meg.
csiná|ni e$tedÍil elejétől végig valamit,
hanem ök isü'dnalq úry, hory azmá-
soknak is tetszik.
. Ki lehet a tlgia a strírdiórrak?
. Ez nem árt&örü studió, ne*n kell kiér-
demelni a4bow ide lehesserr jönni,
bárkijöhet. Pcrsze vanrrak dolgo{<, ami-
ket ki kell étdenrc|ni.Ifumerábol például
hárorn vaq ery rossz' egl k*ésbé jó és
egr naryon jó' Mindenki mcgtanulhat
kamerázú' de értetenmzer{krr dulrol
kezdiilk Akí oumqgbíáató' me.sí€ry
fokkal följcts' És pcnze rÉ saújelűv
dolog de cz lo lelrct máskfop' cú vál.
lalon - szél€s a hátám, elf& qita a &le-
l&srég. De Ínár'e$uibtak sokan a dv-
kameníhoa aminek azértéke rrásftl mil.

Jóreef Atti|a
vensmondó versenyt

hirdet a Medá|iá!í Művészeti'
Kulturá|is és oktatási Egye-
sü|et ápri|is 144n 14 órára
a Fereno/árosi Müve|ődési

Központba
(lX. Haller u.27.)"

A résávevók egy szabadon
vá|asáott vercse| indulhatnak'

Jelentkezni ápri|is 8.b ke||
(í098 Budapee{ NapÍény u. 27.,
E*nai|:médá|iák@ffeoinail. hu,

Fax 43't 7475I

lió forint fölött van" nem véleflenlll féltjük.
Szóval: báb4 ninde'*i jöiie.
- Kösz6aóm, az intcfjút.
. Szívesen. Es a farsang isjó voh:

N.I.

-G-+9\

m$
Öorr*rtr

Gyóngthi Dóre (tgt9nzív osáály)

leÍette az angol C típusű nyelwizsgiit.

Szívbö| gratulálirrrk!



Hogr ki kapja idén a

tplGNÉPsztRtiBB IsKoLAPotG/í.R-
dijat, az a következó fordulóbarr kíderül. Íme, a jelöltek névsora:

1) AÍldf, Csoncsi Tamás
2) ÁndÍásíAn&ás
3) Boros Dénes
a) BródyGábor
5) CzíborErzsébet
6) CzobolyAndrás
7) Csikós Tímea
8) Csimás Egzt€r
9) Csontos lászló
10} DminikÁgnes
11} Dominik Ríta
12| Domokoe Miháty
13) Erdó}tc5li BáliÍtt
14) Fehér ldárta
15| FábiáÍl Pétffi
16} Gqiic lzidóra
17) Gfupárcecília
181 Gats Aadrca
19} Gelencsé'r lűónika
20) ffib'Tag;á3
21) ktliebValentirn
22|, cifu.cz'Ílvilttr
23) Crrecme Andy.
24} GurbácsBalázs
25) Hargttby Dani
26) Herooanr'Bea
2fl Hofop Parik
28) I{áryátiÁnctt
29} Inárpáffletván
30} l{a{raseh Aodrág
31) Kirs Dlivid
321 KlindaZ*oh
33} Kloib€r Dó{a
34} KolgsÁndrág
35) Kookolics lanrra
36) I{odca JániÍla
37) I&udy !{orbcrt
38} K&ÉrÍ Pétcr

39) kndvai Györgd
4O) Mqjor Csilla
4r} NaryÁkos
a2) Nagl Szaeza Esater
a3) NaryMátyás
a4) Néneth Andras
45) NyÍró Mór
46) Olah Anna
47) PalVanda
48) PuskásAurél
a9) Rákosi Dániel
50} Rrrttkay Z*ófrg'
5u sárköaiznolt
52} SctrepáczAndrás
53) schitrAndrás
5+f Scbranm Egzter

- 55) SomogliÁdám
56} südi l&istóf
57) saabó Domogr|aos
58} szabo eÍiá
59} szabóGái|ef
60) szabó Iádó
6u szécaiZ.stma
62) Saelecki mra
63} Szerrtesi ÁEita
6a} SzÍgcti l{árt.ort
65| szlátly lanrra
66} szt'tákBeó
67} Vad<ó Arrdrás
68} TatácsArrdrás
69) Tcrcs Dalma
70} Tóth B€rta
71} TxÍ'yi Hqinalka
72) VargaÉ',a
73} Varga Péter
74} VeressGábor
75) Völcsey János
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t tffir
gének sorrendjébenl:

l) Arrda CsorrcsiTamrás

2} Rálcosi Dáuriel

3) Fehér Márta

4} Kokas Arrdrás

5) VölcseyJárros

6) OlahAnna Panni

7} Schepácz Csoppy András

s) Kárpáti lstván Pisti

9) Nyírő Mór

1O) Tercs Dalma

11} CáborErzsébet

12) Csikós Ttmea

13} Gönczól Viktor

14} &rrbács BalÉlzs

15} Kiss Dávid

16) SomogriÁdám

].7} Szabó Domonkos Domi

18) Szabó,tiLv|é,

19} Talács András

I rt*i to*ucr rrsu"rrr." lxg' ffii

A lrgnépszerribb islsolapolgfu köailük kerül ki. Hogr kicsodA, az a
második fordulóban (áprilisban} derül majd ki. Irhet 

"kampanycl-
ni", híveket toboroznil
Néhány jelölólrapon csak becenév szerepelt {oIykor felismerhetetlen
írássa$, másutt csupánkeresztnév (és l,acibólvarr néhány az isko-
lában}, páran szellemesen maeukat jelölték oén" megnevezéssel, de
nevet elfelejtettekírni alrapra, ígl kb. 45o név kerülhetne aváasa-
tólistára. Alig 200-arr éltek ajelölés jogátnl. Reméliük' hiTgr a sza.
vazáson töbtx9'l vesaek iÉ*zt.
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FELHívÁSI
7. NAGY

DuRRAt*tÁs
Ha mi egyszer begunrlunk... !

,

APRILIS 4.-5..6.
Ha van bme'rósöd, ürdsz o|yan cégÉ| vagy magánsze.
mé|yró|, akÍ a.Nagy Durrranást támogatní tudná anyagiak.
ka| és/vagy természetbani juttatássa|, akkor kér|ek, hogy {
jelentkezz Szabo Lásáóná!. Ami igazán hasznos |ehet ]

HT::f:** #tffi#::":il[#ff "''
Köszöneüe|:

s abőLász|ó, fószervező

- .  : l t l . '  .  - . - . * - : . - . . -
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.Inodnlui knzi vensrxy

A febnuÁni fonduló neqÍejrÉsei

t . Kosáolínyi Dcaró Ktin című novcllájára vonatkoanak a következó kéÍdésck.
A novclla elsó része a 5rittossíg elköva#ig;taÍt. Kíia nss/, crós a|katú' sötétbörü' bomntos
sánt féltékeny' trétgrcrrnc*e tuzascmteÍ; 'cscmpc' rövid kórmpi'' voltak t sok földmunkítól.
Ábetrc mint szókc, rncol1ryós, felér puha kezü firirra cmlékczctt' aki az apjú bdvcnce volt. A
két fiú ctöszór birkózoü, majd Kríin dororrggal több*zör fcjbc sújtotte Abclt, akinck a ftje,,piros
lc$ azn&r hiíelegüt sáPtdt.'A &isodik régben Káin új ftldre v&dorol csalá{iával, ahol letele-
pedik, és boldog, hoaszú, rrya4odt élct€t é| szcrettei köébcn. Sigrrrund Frerrd lélektani tanulmá.
nyai hatottak Kosao|{nyi rcvcl|isaikóján.
2' ez íiresa es áuandó

Bűvö|€t€s mércű KiÍké

Gvorslábú Akhillcusz

lstcni acc Priámoez

okos sávÍi Odilsszeusz

Sisakráá HclÍor

Sokat tiirt Péeelopé

3. fam*tojes
Bretschrreilier. oüo K'tz - Í,t'kd. Paulmarm
Áz clsó bárom tla3c& sqikjébcn h'kkan fc| (a detcktív' a tábori lclkész és a főbadnag;t)' az utol-
só p€digE.Tá. ttrofuannAzanoy vfuágcsgéP c. regÉoyénekcryik szatplöje
4. Alkotók. alkdások

BrrlbásMiklós Szcn&cy Júlia arckfoe

Ko|ozsv&i 6nÉrrv és Márton SárkÁnÉlöD Szart oórgr szobra

lvta@'li"ifcix Huawdi ljsdó a ravrtaloo lI.

MÍryo&rÁdám Ráloócai Fcrcrrc arckéoc

lvficüchgclo David,,

Orlai Pctrich Soma Paófi Sá'ndor arcképe

5. A 34. lvÍegnr Filmszonle díjazottja az clsóÍilffi raz*.s csaba (há dsat kapott) a Bol.
0og szülct{sB{ot! cí!'ü filmért. Á Fih.hu{tjet is u5nnczaz a|kotás n;'-errc.

6. M{e ÍniÍ'dig a fibtét nradye cmEkczdbk I&y égi, 'ótÜ&zötd'produtcióra!
a) .'1?ó9óqr kÍtzük }el* Kíro|y $zgrelcrn c, filnjc' Ect)mc.k emlékpzctes f[szcrepét Darvas

Lilijátszota.
b) Fchér Inre mdczÚc a .B*müában' .t" Hurryadi Sándor nowl|áj& hasaí|u H a forgató.

könyv alapjául.
c) I,atinovits Zoltátt utolsó filmszcrepe: Az tltö,dik pecsét nyilasparancsnoka.
d) Radványi 6éza. valel Eur{pában c.8lrnjrít az I'JMCEF vódeué ny,ilvárrította' Ugyanennek

a tö*éaek a szí@i v{lto*b q/'rcsbábo rz cgi szetházban.
e) V&konyi Géz* Egri csillego& e- filmjéoek a kömyantc' bÁücteiés díszletbrv€i sállettck

acg Szász Eodc &ci nromán. (Magg a milvész is játsz*t a filmbcn.)

MrqfejrnrÉk Csil|4 Zsuzs*, Mnjon Csitln
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Inodnlmi }rÁzi vrnserry

Ápnitisi Íondutó
A bendÁsi hnrÁnidejrz 2oo7. Ápnilis 14.

I. Néhárry z,errei kérdés következik (l2 pont)
l. Mitjclentapsalmus?
2. Melyeknmis.eállandórészei?' . i.' ,
3. Mi a sclrcrzo?
4. Melyik o legmélyebb nói baugfekvés?
5. Hory ncve'zilk Jézus szcnvdéetörtéqe'ének és halálínak elb€szelését?
6. Hory ner,ezzilk az azotros hangszercn t6bb' lega|ább három kiilöofele zenei hang

egyidejű megszólaltatását?
7. Mi a zÁpótétel zenei elnevezése?
8. Mi az eEd?
9. Hory nevezik a vígoper:át olaszul?
l0. És a konnoly operáaak úi a neve?
I l.Mit jelent a cappriccio?
t2.Mit a libretro?

II. Ki a szetzóje és mi a míi címe az alríbbi verrészletnek? Kitót száÍÍnaa8k a fordítrá-
sok? (5 pourt)
a) Qúlöt& és szeretek Kérd€d táÍI BéÍt t6zpn éü e2*"
b) .Gyütö|ök és gzcreclr. Miéff,? Ncm ürdom én se, & &zem.
c) Gyülótök és szÉÍ€tcüL Hqs| mi& tcszern €d' u5te káded.

W. Áfiúkfalvetteka lubóqjaíÍcat. Helyes.e ez a mondd, ha ery fiú cgr kabátok vísel? Ha
ebben az esss€n nclrr bclyes, javísd ki! (l pouQ

IV. Melyikszeró melyik ilrám{iáoak szercplói jelennek meg a magarkártyán? (2 pont)

V. Melyik rragrg szo értel'Beásét tarta|aazaazalábbi idézet? Melyik szotrír-ból sár.
mazik? Mit,jelent az cs. róvidítés? (3 ponQ
... k, ,éP rcc v|zapfoak v. idósebb ferfinak megfu'aelö uncgszótít&akéÍ'g €s. megneve.
zeseként')

M. Mi akrycsolat atróbortosság és aháborriás közöü9 (Szomaryanázatot és forrásmeg.
jelölést kérck!) (2 pon0

VIt. Oscar ?5 éves! (ó ponQ
Ki nyerte a legiobb rendczőnek járó díjat az idén az Amerikai Filnakadé'mia d$kiosztó
iinnepén? Melyik fi lmnel?
Melyik fibn kryta az év legiobb fitmje címa? Hány oscarra érdemesÍtett€ a zsüri e2Í a
pro&tkciófl
Milyen oscart kapon Pedro Alrnodóvar rendezö? Melyik frlrqiével erdemelrc ki a diiat?



,

l. Ki alapította a Barrbarrs német fuítórrüvészeti és ipannűvészeti fttislcolÁt?
2. Milyerr stílusban épiilt a Parlammt?
3. Mit jelcnt ma5rarul az rcbitdofoa kifcjczés?
4. Hory nwezik a kw.k alap'rajzú ép{iletet?
5. Mi a neve az cdopot pótló, kóböl faragott nöataknak az építeszetbon?
6. És e férfialfuak?
7. Kfu6l kapta' airwét a manárd?
8. Kinek a t€r'.ei alapjfui eplilt a Nemzeti Múzeum?
9. Np" és milyen stílusban?
l0.Mikor?
l l.Mit értünk d€g|omeníció alatt?

Aprilis 7-én, héffón, 1/z 3 -től- a miivészetismeret tantargy
felelőseinek forrmot tarhnk az NL7.ben.

Április 14-€n bétfőn,Yz 3.tól pedig a kommunikáció
tantárgy felelőseinek részvételével

szerveziink esanecserét.
Minden érdeklődőt is kívarrcsian vránrnk!

A miiv-kom. mucso tagjai



sirÁsonl szosszr N rÍEK
Na5rcn jól &aa B'gaÍYt. voltaL s.

zok' de attóI filggalcoül snytcgjó nó|ra
volt' Eo szoÉty czaint rdndar|rino& qi{a-
lom' hop;bvóre ir jöjiöo cl.

Kár' bogy nenr voltjd király volt az oL.
tatás. Jó vot Polacskó Daaival skíipg-ct
tanu|nil }.|a rnán amyi.

A gleccmt volt a legiotrb.
A táborjó volt na6ronjól ércacm ma.

gam. Az o|catások számnra haszaogak
volak A sáUás' a kaja is jó vott, de jólórc
nc idcjöjiilnk.

Áz okÍat{s zsír' a kaja zsír, a bó zsír és e
privát htsoló is zsír.

Siit a nap, kék az óg a hó krq6toc. tla
nag lcszc\ Intcrsí* leszct!

Kin{ly vglt a tajs' a pólyák rcggpl (du
trutyí tolt)' éc a lexbályabbazvol! bogr
akkora tryi$ asinátbúrnk a scobánkbon,
amel&mát *artrrnk!

Jó volt idó' k4ia, csapcszcttcm

p EffiiÍ

Ro*rzvoh: honvá5r
MÁjcrc|c azolcatók + aÉlÉk
végrc mcgt&ulfuüt sÍc|ni!
Jó volt a csopattrt c5Éü lcnni és az oktatás

élnénycit átélni
Eljen a glccasersí!!!
Könnpbb' mint a korcsolya
Jó htli volt
Tökjó volt
Kotán kellcü kc|ni
Ncm glcccscrcn síctttink
ztírvolt minden
Ery bónappal korábbn kcllcr volna memi

(van hó)
Kgr,cs szabdidö

. Jotb kaja
I,egrcn erykis szabadidó
Jó t'oltt Jó társaság voh!
Totál metál!

tsszegrq.otte: I.óczi Edit

LEMEZ. És pno o RAMAJÁ N Lt
Idea márciusbm jelent reg.a ![IG{IN zcnckar (Gavrllér Crebe glik zenc}erl) új |e
m*tJehz.cinmet A felv&ele& 2002 nyrán k&z{lteklolonűró nyei fesztiváIo.t91'CIo"}| tyry.".lp1!"4 trfrt polis* Htta' rouottu i"" *ry';úó. ÁL"w
regi szef&d' cbbsi4 jiddis daloka dolgoz ftl de sqiát sz€rze*''éd}€líis aóforernak h
tagok eryJfué€let (ez éppo Csaba) ajaza.taoszakon végeaek's ennek mqfelelöco a
feldolgoz{s stítusa is adzsesszirányábabli|íg bárdzs€slznek iddbb ctnó, áónak in.
kíbb dzsessa

la'án slT€s qbilg,fui d€ jól rikerüb& a felvóelck és jó bangulahtak a szfuok' a
filvósok küiliaösenjókatjátszan*. Csscginál van €g példáni ae üronan is tcna
kapni' m& atrol a Fmó Records is tgjeszí Bnn€k a h,neaek a bernutatói hallhatók áprri.
|iglan több rlke|ommal is:
. ápr. 5. sambat |7:45 - Iőkaitb llteodö a zs''ck.Í összeté{e|ét is megotíteni:
. ápr. ll.Éntekdélttán-Politoeünilgm r PárnicztcyAndrás-gitár

TMT (t's összejÜ& azcgpetés) r Vúzsml Jánoa -alr-ga:cofon
o ápr. 19. szmbat l6:ffi-MagnrRádió NagyPétcr-bógö

6-os süidíó o Cnvallér Csaba -dob
. ápr. 25. péntek 2l:(X) _B&ka Színlríz o vendég: Váczi Dtniel - szopradnó szgofon

A zenekarnak wob.oldata is van, nen ncglepó címea: www.ni8un.hu. Nfuet€k utáoá!
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NOMÁT ÁtsOn
. Kistolmács, 2003. a7 .22.. 08.04.

Köttsége: 1 9.000.. forint
Több részletben is befizetheted!

Érdemes a Szoc.Biz.-hez fordulni,
nagyon segítőkészek!

A részvétel fe|tétele aV|ZsGA, me|ynek

idópontja: április 15. kedd, 15.15.

A vizs gára je|entkezés határideje :

epri lis 14.
hétfő délután fél három

A vizsgára jelentke-ni
az e|ső részlet (3.000.- Ft.)

befizetéséve| a stÚdiiban lehet!



hear ftlálltak a6znbllÜl éB Í€adb€ Ekták
a szamtr4 Glőkéozftcttók a bundá&at 8z al-
váshoz, majdnyugoróratértd<" Isteo az Áb-
rahámmat való szövetsfuftót*kor azt mond.
ta hory mikorÁurana mqioképes lesz
mcgszámo|ni az égen nyugvó' raglogó csil-
la8oka| al*or tudia meg hory hány grer.
melce fog sálleüri e világra Ááaha léh€tő.
sége van, elkczdi sáraotgaÍni ókg| de még
csak páÍ százú siker|ttt gondoldaiban felje.
gyezni Ezmost is Íry vot| uryonis apaes fia
sokáig néáék a csillagoka| dg baugatták a
távoli crdók estí zqiát Valahol szarvas ffigött
és ÍbÍ*8s Üvöltótt A tíltsó szpmlélö ery nyu-
godg kelloes bangulatú est& észlelhctett a
62 kfill Podig a bizonyalaság szpllene
oü óláIkodoü Í^Ák Bösött Ábrah&n szomo-
rúan' ifoes szenet*el kéolelte atávolságo!
dc tátsaoű' hogr nein n& semmi| csak el.
nákcdiklqagáüao" Kcttójütet a le nem zírt
bcszél$tés ftsdil'tsége kötöügöcgza dc nen
sáltak scmmÍr Izsák nemsolc&a o{óa€í/ta
aiát' és d!újva be|lrrr btrnfuahója alatt
könnyodéo álombo merült a fffuagtó naP
után. Abrahfukésőbb &táltt és arrébb merrt
irnlidkOrzri;

.IsÚcn€m' ürdo4 bqry csakéfted te-
rzom!...Uryc trdod?... Szenv#c miat-
tad!. . . lvíoÚt.. . eng#lcnnek üinhetelq de ha
megÍ6zÉnr... a?Í... ngjd eE€lcjtedl

Biionytdaság és nyrgtatasság bang-
zoü hatk suttogásából és ki n€nr mondoü
gondot*aiból.

*

Már báron nEÚameotelr, mikor Áb.
nhán megátlt Lass{t' bclctórödót bangon
mon&a

- Megérkczfiink" Mosú laá'lrLal imád.
koznt mcry0ak' dc ti iü mcgvártok minket
A minket vó eg lábxxtm nyomást íizött et
t!ödtlílk A k& szolga letelaed.tr.

Abr&fun már nen tétottá'cltt söt
Hlszkén infult aheiycsúcs fclé fiával De

i

l

ii

Átranam története
Átramisgféio embemok bi-

zonyult o& sok tcü&e| dG lst€o még
ery €a.Áa 645l' PrÚbo G{é'*lÍta á|títei
őt. EzeÍt €/ d€rüs ny&i n4on mcgszó.
lítúa Abmbámot F;bzditora' nos'
vigye fió| ízsákotl{ófíjának fi'ldjér€, és
ott áIdoazrfelnoki. Ábrúám cry pilla
natra meghökka| de nm elle'nketL

Párnapíg mn 6rt&t e€mlti csak
feltíinőcn kgdvcs€n visetk€d€ü fiával és
mindmt mcga&tt De*i anit kért Ezen
Izsr&meg is lepó&, merteddigcgl
szigorú apát isnert q bennc. Aaán
Abrahá'n fugta fiÉrt' két szols{i& azéil.
dozásboz való fit és.ery szamrat, majd
elindultak a hármoryos ú{ra

FárrszÍó és bo8sat volt aztí. Ke-
veset b€szóltek' de amit igen' aá is m&
az elsó napoa

- Ápá'a! . szóft lzsák.
- Mondjad' fi"tl! - felelta . . .

. .Mlértvagymosmábanilycn
kedrcs ós engcdékeiry bú?
Erte Abmbáa könnyb€ lábodt

szennsl detű&ü fcjid Élelr:
. Is$mt kéÍd€ad' ó minfut fud!
- És azáldoa*i ffiny hol van? -
t€Ícfte'mág téBáB csalóóo{rn a
besdlg€ü*t lusák.
. M{d Ist€n gmdoskodik ót&
- De ni&t niadig Iíen van a do-

logban? Te nem ürdszfelclni a kérdése.
imre?

- Netem coak csclekcdncm kdl"
felelnemneo"

. Éren - nonaa lzsák' de nem
éÍteü scmmüq és negórjítcte ryja títok-

Csak itlodcÚnesen felctt
p.anán sokáíg mentek sátlanul.

Este mepibente'lc Kayera erck grt-
mölccsel es hióval' Cs€Ídben majszol.
tak mind a n{gctt" Miod€N*i a saját kér-
déseivel küs*ódffi magában A szolgák.
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el6te a fehágon frt lzsákrs kötütc. T&.
lán etvárt valmit afirftól' talán ad hory
ö is tegrcn rralmit Ist€néfü Az nem ju.
t,ott eszébe, hory h8n€gbal' csak-is Iste.
n&thal meg. l a tiizszerszímot és a szé-
perl &ragoünyelii óldozati kést a kezébe
vcüp' najd útnak indu!ü'lí lzsákban apró
panú gnÉl! & félelme t&rradt valami
isnercflenüll. Kívárrcsim fflrtésác apja
arc& néha De ö nyugodt& hiivös volt'
sernnil nem lebetett leolvasni z arcáról.
Már sikerült elnyonni az érzetrneit ma.
gábo. Mkor *he'gcgúccra értek" Ábra.
hárn felépítette az oltárg es szótlanul
megkötözte fiír lzsák már naryon fel|
éc segítségért kiátotr Ury véltc' apja
elméje elbomályosuh taláÍL De mit is
tehetcü volna egy bétévcs kisfiú erős

ryja elleo. Könyörgó bangm szólt apjá-
boz

. APáB! Ápárrr! Erxszel engem"
hiszen ncm brárány varyoh mit áldozni

SaJnál attal :
2003. nárcius 28.

szo&ás! Étzó, gon&ilkodó fiad varyolq aki
szeÍ€t és tisácl t{ed! }fit vétcden, hogt ezt
teszed vclem? Vary csak megzavarodtál?

D€ Ábrahán csak haltgÍoü' es köny-
nyes szcmmel, dc büvössn tette fir{t az oltár-
ra Majd há.tratéPett, kgzébe vde a kest, és
bus megadással a smében eneltefel aa.

Ebbcn a piltanatban Isterr szólon hoz-
z*,

. Áuranamt Áuralrlml Ne bántsd fia-
dal' mcrt már tudom, hogl istenféló vary és a
szeretteidet is mególnéd értern!

ÁuahlÍr rrresdere€dt és áNillant raj.
ta' bogyan fog Íia szcmébc nfui ezek uüín.
De végiit is megköonycbbülteir.oldoáa fel
tzsákot kötslékeisl.. Izsáknaklsszeállt a
kép, és mirrdat értve ölelte át apját. EaÍán
ery közclbeir fogságbo esett kct áHoáak
fel' és békess€ben tértek haza

lvíarrrer Zsófi (Attitüd)

- . -  < .

' tlÉr u&tr.á. . 196!

A !Ííve.|tségi Veté.|kedíre két csapat nyújtotta be páTyanÍtvét. l,|jnd.
két csoport sokai &lgozott, & csak Észben tel'jesÍtette a liírt felté.
teleket, így a runkacsopo* úgy dtintött. hogy ÍEkik gregaJánlJa a tánazá-
ró jelest, de a szóbeli fordulót n€m rendezi mg.

Gratu.|álunk a Csapat és a }|asni revÍícsapatoknak' esyútt1l 1zomo.
rúsásgüat és elégedetienségünket .is szeretnénk kifejezni a Po]itechni.
kuúan tapasztalható passzivitás niatt.

I

l l

1r

A ffivészetl gBret R|ntacsoport
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cÍnnélldll'ffitátlok'
Jobbatmmaláloh
AbuzonSlol9 olvasok
valmi K D€zsö írje hogr
Mkéntál| hajnali órábo
Ablakaelfr,Bu@
Akár ery részegés írja le'
lvfiféle Mil lát ó a Msryty€kben.
Rével6d&étcsak lgten
fu bctot f*kiáltok E&ésan!
Elkés€m'&mfuhogr
A busz.csak vánmrog
A reggeli soÉan urirnegszokom ugan'
De engeim zeira s ncm adok tanni ellene;
Csak állok a buszon tovább cselrdesen.

De hop némi változás,
Felszakadr so4 nbtval&t áldonás.
Aldon is az qet A busz mqlódrrl
Es fclbajt ahe.ryen
Mit b€szél*'Étr iühqnól
Hiszdgc$akázköll!
Csupán dmb ca.ti*iny tr.$ató,
EpphorybefodiaM.
Meryttnk lE4qii:kercsf*. cg1663st
Most nfr vÍzszíiiiö*n' hcr'cscn
A t€úetö fdé' bos'na{dctledt|fon
A sokvfu nyeszlemélö,
Hory negl&ogassa ki már holt

A keskeny {rton fék]c állunk'
Elengcdj{tk sáles sorstár$'nl(,
Ki elakad ahóüi&Iúsí nint ni
S ha már e|niát csikorúrlva'
Ny@ög:v! ia&lult.by ábrb,
Hory aaán fustán @önfi$lbk a n4állób.
Allut ott pár percig ayitott ajtókkal,
t{add szellórzön ki z eddigi hév.

Megállóban hallom ltvöltik a sokadalmk:
virágoü fokfugm&tcssék
Fokt'4grmátit min€k?
Iagfc$cbb a:váryíroL nisü lehct' r!c: s.r|i. tú.é! rE?.
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Bár én cz€kbén nem bíszelc,
Meg is szílal a csengó clnyomva a sokaságot
S árul azajtó' de jó végro továtrb átludr"

Me.gdnk tovribb' jqi és jd jaj de jól
A fene visle, nary a bó!
Felbúg a motor és cliaórlrrnk végre,
A bóból kikaoeqgünk nen rernétve
Es hqionk tová{ü koolftosau'
Csakhog atetar&beka lelkü utasok
Itt helybes ne kapjanak sdnrohamot.

Keresáeződesbez'*tedink
fordulnánk eljobbrq
De óü' iü is sor vao.
Hory az a mennybe ballagó ven dirák'
Ki puttonyában bmdja aranyáq
Ti is menn&dg ahová 6, ne itt tartsatok föl.

Míg e|*épp évet, a busz mái fordul is reszegcn"
Es é}kor felryorsrrl a hisz
Es suhan bófcrgetcget bagrva maei utáÍI
Ne lássák' bo5r merre j&.
Gyors cz a tryó til pm n*em.
}dajdD€B fclkiáltoh trld('
Csen&eo' nélyen
trmádkozonr: lassít$mk nár' de ryorsm!
Imámmeghallgatván, lassm skezrri kezd a batár
I,a8sítkmótosa!|
csa&hory id6m lc5m megfogni valómban
I,end|llettel ki'vóIoi v{gró lelka
Itt nehagtjm ogeo' oscndbrn, magánymben

K6nnybe lábad g sze'm€ln, bory élhetek
Még ery perceg ep év€*' es. fét él€t€Í'
Vcgy ep egészeÍ saemkell aggódnom
Feftll€' hry €gl brszon lctaa halálorrr,
Míg viagánra igrd<szcm cpéscru

I- n.. Öt Út.lt tg3|.-Esl'..

Ismeretle! szL|tá
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Kedves novellám

So& polisüozbasoolóm én is Sar Va'.r{mgó vrydr' s iü éc moct a rci.Íi miifajnéhányaís kíváIó alkoúójára szereiném .ioaeoÉ nira.a felbívui.
. . .. 9fury* 67 igazín jó science fiction nemcsak e$uyelröl' hipert&nól vary íir.
hajóünó,l.síá,l' lTP ilyen környezetbe óglazva az embcri ú.á.;t'öi ;"-u*i'eg
fejlfi&éndq jövójénck teh*ősegeiÍót. e témáb.n l*aac Asimov Alapíhrfoy-sorozata ki.kcrü|heteü€' alrymü' csak.rQ5r' mist AÍthlr c. Ctakc tlrodrsgze',ii]ogáj" M-d*.
kepp€D-röt ta|fo ols&orban-ajánlon negDo.ryts. Ades könyvefuá& sci.fi paró.
diálq ameVck hih€tct|cn hurnorral gmdolkodatnak d orran keraésaool" .iot'* ept, 

"vilí$lindonség mq mindeu..
Frederick Brown novel{iÍ rcsáen rÜrideégomiaü vÉ,lasaottam' r&z.ben @ig

il T1 Tk *v'. g.p vesz körüt' szolgál ti uarnonteq taten aaern* etgonáokodni
azoÍL nosÍ hova vdh€Í ea & hory jó.e ez nek|tnk. Szcmélyes köt&téseirr ilég u no.vellríbz' hogy legk€dv€s€bbcryetcnitanáron' Iűltayc. raannrmaitma. Jó-szórako.zábt & bssa'o6 elmélkedést kívánok!

Fek*eÁaím

FREDERICI( BRoWN: A vÁI'Asz

Dwnr Ev szertgtásoso megfc-
rasaom araonyat az rrolsO veza& is.
Eg ucatnyi Évékaooa nas/ szemc
bámult rá; étatözn sr4&zássat est ü,cat
fiIn* kOlve{tls* a vÍlágepetcnrbe
arró,t !qs' mit csinál.

. !.G!€/€oedofi, DwarRsJn fclé
M'IinÚoút nqíddbclydod€fi annáI a
kapcsdó'nd eeety a t6kélet6 ái!&F
zést bizÍosdia' bt elfudÍtjá'lc Ea a kry
csotó köti nn4id 0sv* ery szempílta*ás
alafr a világegycfu{almen'lyi ld(oü
bolygójáíak - kilwr.dat.minárd
bolygfuak - lralseaoÍyi
moÍEtruul& egr uryererantor*, arrely
azq&lzruyeryid.cry*len
satpe;taümlát& csatlako@a ery
olyaa kibemetihls szÍmítóg'ryoe! am€|y
az össas grlr:ris ainden tudonánye
k&cg tá{.olni.

Dwa RÉYtr rüvid besz& trtott
a fesrút&oEgelö néuők billióid.
lvÍajd egy násoQcrcayi sziiná r*fo ígl
szó|t:

_:B4ita,DwarEvt
Dtvu Bv elfmrtfrona a krysolót Fen-

sQes moqilás hall*aott kilencvenheniüi.
áod bolygó errersiájána& &aml&a Ffuyek
snlltd( & atudek tá a tötÉoérftltdnyi hosz-
sá 'nűsatáb|án

Du'aEv hfualQet| és mély |é|egzt-
t€t vetl

_DwarRcyr, öonck jrrt az a megtisz-
tétó felada| h95/ fette5re az e|só kéfdést.

- KezöDöE - mdta Dunr Reyrr. _
Flg a kérdésre oddíg @ ryaten kiberrre-
tih$ gh gcmfudoű válasalnt.

SzomMettakmprnerral.
-Vm-elsten?
E5r relé se t<aant a fenségcs ha'rg

hgbozás Bárü válaszolt
-Igm, m&vm Isten.
Jcgec r{mllla villant & Dwr Ev ar-

cán. }l€|db&lt meg akara ragadní a kry
csolór

ELkor a derütt élból háalmas yi|ftn
csryd lo rá" s akrycaob öfö|Eo botvasz-
toüeagfoczabe.
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Ímq az eryik keóvenc versom. Sokféle vetsct szerete|r, szerctek olvasd éE taÍ'ulni. s
hog miért pont eá válasáoüarn czeke a tusábokra? Több oka van. Már els6 olvasásra -
ki gondolná. is retteneleccn meg tudja osáani az emberpket! Elsó megie{enr*e után alig
24 ffiva| ery igcn er6s kítikát kapom (Kiss Dénes iroddmártól)' amibót idémi is fogok.
De igrekszem a 'másik oldal" vélemáryét is ugyanolyan aráÍ'ybn leírni. Er ha a terje.
delcmból még futja' a saját véleurényernet is leírom. De elóbb ólljon itt nuga a vers -
igaz' csak ésáeteiben aelöIve):

VERS MINDENKITIL
(réidetek)

L
A ÍakodópaÍtdsó köv&t |t|tcm'
tvíellcűerr cgr' csak egl legény van talpo a vidéken'
Úgr tctt vctegr" mint Úár&i mássat:
vízbe lökött esr*l@ Íúgá6s8l!
odítoraq oporzé&oltam:

Yryja 
-s hüIyé*cdést a lvíAlIART-ra!

Es búzzm ki cetgom tpa.tn!
A Drrna zarnrq zóld és ragtvoh'
S a fclsdnéa tárcolt eok olajfolt
Kiinamidaá' üi bconc maradt
'Iübq radat' s nijó fibt....
Folyóint vizé&t hiába pc'tck!
Doboa' solyót' olijbog'ÚÉ'
3o& saíÍ{z{t b.ü!c |cl.z!

IL
Talánazéla munkáin*&t
ncrn fug fizctni scmmivcl.,.
Metmi dolgntavifum? I ltqg: trrrr relrr -lt*t r5. f

Túzo|tó leszcl s tatona'M' muolcás vrg juhász'
A nag vilógm c Hvül nínorco szíoodr. bclyl... Röbcj!
Et kcu fclqitcnünk 4lmairt{
s ld€aIri végtc köÜ6Ú dolgrinkd!
Ez a mi mutánk' vap m |csz cvés!
De ald dolgezilq ma is osat kcvés!

l'ícÍtjót dolgozík' aki altot ati mnkás!
A nrgrvillgon! EHvlll!
tt{tot pcdig csak szcrátFn"
l{eddnek lcodüblcoÍl!
Kcll oz nagon, igpn nagrcn,
Kryjuík eiláÍt e va&yugrtoo!
Hoglrc naradjrrn& a foriffilárván!
S rrapeptt |cc|ctra a tarta gziv&vánl
Hop ncm tcll r dollár?;.; !'fit MIIJJOK cáfohak mcg?
lvÍa núr a }ölcröu kogarából oindcoti cgrrránt vclt*!

]tR:
ii*'.'iÍ



|  , .!-_ EffiiÍ
ÍIa majd minda köbeösn#' kanatj{tE€uDw seÍs
Lp!
KözbcttágüPúóPál úr:
Ejla ráátnk arrr mégt

m.
Egész tÍontuzafelé cay gondotd báBt €nggnd.
Miként fogom szólÍtani áe/brr1 pám{k köá nlgrrom látott
anyfur?
Egész íúoncgr goodolat bánt cogema:
Amíg az drokban duüaq
Ki loptael lzing@ct?
Egesz útonbazafelé'
lvírÉr ery hc& csak a rornírt goÍtdoloh
Hory miért ne'm küldi}r zscbpéna?
Most mcbctck @pal és grlalogl
Egész í*oo haaafold
Az országütrn végig a gzc&ércl,
A nég'ölcör' nim azórütg l
Ki l€tépte láilcát!

rv.
Mcrt mi do[unk a világon?
Essibk túl gusan a diákon?
Es cz l&ait oly rok diá&on!

siirök' boolq töúyeL..
Földid&d iát$zó égi tecnéo3rlt
Ti aeabkbóvctésü$át'
Itr|ra moot cI az i$úsóg!
Met azétt ggwaa péoa' bry lcsrcn?
Az&Í, gzr'Íetln\ bory cligram s cgrw"
Jertek' br*tirn' van cgÉétfoÍint@'
hágiunt a nya}ára a r&m5ra|&!

Faluvfu&hrta ko€se4
Itt bankteg'taP' ho|a4 éonat
Egt' csa& cgl legtny vrn tr|poo az iróüo"..
A többi mcgnérylcézlÁb odatbt abóbgl
Bckopognak az sblalm
Használt< a m4ünúÜzés?
Ery babbal 6ltüt kms& blöknc,k c|ébc'
S mcajcn omm' mm{iák' rz anyja kescrvébe!
Megirtj6ne\ koirogmat
csco&tobbcrrvÍgtdjü'k!
Isten áldja mg k€dclcÉ'
A mosónók torán hrtallcl
De a koosma bczzeg haogoc,
Áz ím&t ha&mcg a cimbolrnos'
SÍivít a golys... Ki lóü? Bá*i!
Áz egi& fütm bo, l m4si|rm }i!

l^ 
llÉ! fflt tt!6 ttx3.
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Me+intjónck' kopogma&
Ti uÍak' ti urak' Mt s.old re'nkocÍintéfbm pob&r..?
ltt öosém' mtrrr&ások iguü'&
Mikor odafönt enrctik az {rt!
Nem nryrfogné( dc tán dg ncm k&ó,
Hidd el' baver' mindenról clkésö'!

Durrna alatt alszik a rét'
olyan kwés az igaz barét!
Bekopognak az ablakon: Ne dgjatok ol5ran naryon,
Holnap {lnncp lesz! Kitűale már a zász|ó.
[Ia rrcm mmtek haza' jön a S?óó rdszlól

Véget vcbek a zenének' hlzamennek a lcgérryek...
Európa csendes' újra escndcs...
A magrar név mogint szlp tcsz!

,, A műsomezető Nagl Bando Andrós próhÍit nqveltetni aaal, hogl elsdta a YERS
MINDENKINEK Wód,üát. Nettt kíméIt senkit és semmit. Csitk úg röpbdtek Petőfi,
Árany, Vöröstturty, JózsetAttila, Juhász Cryula, Ady somi, versÍöredéIeei, ha a poén úgt
kívánta'.
.., Most u,tán meghdhaakaJiatalok és q id|Íísebb,Ezők is, mit jelent számuba a ma-
par |oltésnt! Mit jelenÍ PetőJi bfudelne, haála, hiszen mellékesen kiJigurdztáh I8a8.
marchs 1 5.e programjfit.is (utalás ery másik müsorszámra)...
... tdézett rugtiatnk neth utttat* vissza a MIás ,üókonah a na ifiúsóginak! Mert o
WígorlöIfogt,dó esniegwl&ónuh háIoncs{folónaft i8! De ezék utón senki ae csocúi!-
loaon uon, la aínda lülüús teftebe ösztökelt e öntudaul anúg is bajl,ódó ifiúság
egl részét! Ha ana ösdő,Et, lpg * tisztQlje tan&aÍt, szúleiÍ, rc tisztelfin semmi/öIe
esztttet! S enwkjegÉbed lánpáta dobajol le, ptotat pszt,txoa sírotaidntion7eí....

Nqs Bandó An&ás válasza (tészl#}: * ... Iehe,, Iogl valóban hibfutan? Nem nyút-
|nttan wlru versrészletetchcz? No de ott ólh e|őnem amyi, de atyi hasontó eset. Ámi-
kor egl teljes verset ferdíleaek eI nátamúl ismertebb tne,,oristáh e idősebb nemzedék
tagjai, sőt a régieN akik nár nincsenek lrözöttűttk!'
... Ha nem szeretném e érfuúett költők2t, s Iu wm ismerném verseiket, és lha semmÍ Icö-
zöm nem lett volna go|u ébtetnben a versmotdóslo4 a ir&lmi szfupadak úlógÍIzoz,
ak,kar sefog|umék ulld a keremb ual a szótdéI*al, |ogl bsak..
... Híszeru hogt u t$, a eüÍgíekől elútő léttelo:afusavolt cstgin a szánd!éIrnm a vers-
moakirs negíránával, Í.s udtan, Iog u tiljal sok nindent et hao* naia mondani - ér.
dekesen." .
tr Tudomás van arró| ho$r ezek clótt és után sokan próbáltaUpróbálnak hasonló
montázsokat készíteni. Ehbez azonban elö kell venni' ismemi kel| a versekct. Nekem ki.
fejezmen sikcrélrnényt okozot! amikor erÍ a montáá olvasrra felisnertein a részleteket.
igaz, nem nindet' & ncm elsőrp. Jó volt tudni' hop tudorn az aedcti v€rscÉ. ha nem is
u egesz.\ de az e|ferűtemek az ercdetij&!

tlaloltag már' hory @ 'B€m i?Et' ez a vers megcoifotása' . f€lnőttóL diáktól, (iroda-
lom)tan&ról (!). De az cllenkeöjét is . fetnóttöl, diátcól, (rodalon)tanrártót...'



-oo_*____ wf



11

AHnrÍbsp{llh
Allach ( ke gte I mez ze n ne kfl nk ! )
onmegvi|ágosodás
Beletörődömség
demagógus
Az erkölcs el|entéúe glata
Az er{<ölcsről írott könw €s| utca.
lrányból készit|t.
Archaiá|ás = |fuiesító
Alexand{izmus = versforma
A|exandrinus = ókorira való
Y1** egység: amii hárqn ftigon-
dolatra van elméleúerr bontva
Atleta Christi: AtlÉta Kriszh.rs -
krisztusi jelen|ét (Mik|óst hívtrák íp).
Tasso megszabadítotla Jenrzsálerrr-et.
Zrínyi Tassoban tanutt.
Zrínyi beosáám nádor volt.
k|ny i déÁapj át Vergiliushoz hason.
|ítja' horvát bán vott.
Z,fnyiék a kimhanást vegü| clvesz.
tették.

I rezon{ nincs egnnagasságban a
roszerep|ővel'
A 

ryzonőr otran veretö, aki mindig
taruícsokat ad
Damis rohamszerii elbeszJt*e...
Shakespeare színtuízíban je||ernző
szerepkör: áll*ok.
Megsziileteü Procpero hároméves
lánya' Mira'dá.
Prospero fiai: Miranda
Erke| zenesítette nreg a Hymnust'
Egressy Béni pedig a zerreszerző.
|robléma még Brink hátrín, hogy
!ertu!i1 csak játékszernek akarj a
haszrrálni ottó sám&a.
Kafl<a kisregényében Gregor csó-
támnyá vá|tozik át.
Brecht az epikus színház eryik pil|ére
volt.

József Attila hatatmas erővel neki|át ajövönek.
Ezek után megdicsérte kutyáját, és
kapott egyjó csontot.
De ami kijön a torkán, attol képest
még a |egpocsékabb éneHő kalas is
begolyóana.
Áz ur unikum a maga vakon hegedü|ő
nemében.
Feri bácsi bús hangulatábó| hirte|en
köd lett.
Józsi bricsi tátt4 hocy itt az esö lába.
Andalító zene röpiitt ki.
Bodrí kerestc hÍin szerete|t gazdáját.
Ekkor vo|t Bodri életében a legeú.
ször a |egboldogabb.
A gondo|at végrevalósítása e|ött.. .
Sohanemvégigmútó csok.-.
Atfu tott az úttcsten figyelrnetlenüt.
Meg is lett a baja
Egl kutya bóktászol.
Nemcsak egy fiószerep|ő van, hanem
több kisebb.
A néápont közeppontjába a csatád
á||.
A|drárék gazdagok, ezert a házitanító
érzi' hogy kilóg.
A fiú |elkivitága leomlott.
Itt robban ki a vers lényege.
A vers kinézete kicsit szabátyta|an'
Retrom:in (?) tátásmód
A do|gokat e| kelt sajátosírani.
A.harmadik rcsz a legnagyobb |ég-
véte|ű.
Felelet a mondolára

+á |itt:m' átmodom, es tény|eg.
A ya|óság nem mindig takarja á iga-
zsegot.
Még ma is egytitt vannak, 'tra nem
többen.
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