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Kővári Zsolt
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–

Kristóf Péter, Rázsó Ivett
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–

Kárpáti Adrienn
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–

Kalyó Ildikó,
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Sondhi Alexa
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Harsányi-Sulyom Anna

Gonda Judit
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–

Kiss Bea
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–

Kiss Erika

Maszk

Szota Martin

–
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Tanárok

Diósi Alojzia, Erdei Erika, Gáti Emese, Kováts Lívia,
Matejka István, Székely Réka

Levezető elnök: Kováts Lívia
Jegyzőkönyvet készítette: Gáti Emese és Kováts Lívia
Napirenden: az IT-díjak
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A karantén mindenki életét felfordította, természetesen a polis diáklétre is nagy a hatása. Sok érdekes iskolai esemény és osztályrendezvény maradt el, a Soroló-pontokért
való verseny ellehetetlenült.
Egyetértve Jakab Judit és Szöllősy Zoltán véleményével, az IT-találkozón ez lett a központi téma.
Át kell gondolnunk, hogy melyek az idei versenynek azon részei, amik az online oktatásra való átállás miatt nem minden osztály számára jelentenek esélyegyenlőséget. Az
ügyelet befolyásolja leginkább az osztályok pontszámát, hiszen azok az osztályok, amelyek nem kerültek sorra, mindenféle érdekes programot terveztek. Ezért – ha az ügyelet
beszámít – néhány osztály olyan előnyhöz jutna, ami igazságtalanná tenné a versenyt.
Vajon a teljes törlés jó ötlet? Nem biztos, mert a Soroló lendületet adott, emiatt is vettek komolyan a gyerekek sok feladatot. A pontok átvitele a következő évre szintén nem
tud működni, mert elmennek és jönnek is osztályok, no és két év tanulmányi eredménye számítson egy év versenyében? Ez sem valósítható meg, hisz az új osztályok hogyan
versenyeznének?
Ha marad a pontverseny, milyen programok azok, amikért idén nem kellene pontokat számítani?
A szakkörökön, sportversenyeken való részvétel is igazságtalan lehet, hiszen vannak
szakkörök, amik nem tudnak működni a karantén idején, és van, amit lehet online is
folytatni.
A tanulmányi eredmények,
az osztálydekoráció stb. ezektől függetlenek, hisz ez utóbbi
tavaszi fordulója minden osztály számára elmarad, ahogy
a kirándulások és az osztályprogramok is mindenki számára lehetetlenné váltak.
Díjazzuk a márciusig tartó
időszakot, kihagyva az ügyeletet? Lehessen a karantén alatt
is pontokat gyűjteni? Vajon ezt
kezdeményezni mennyire lenne igazságos, két hónap után,
az utolsó hetekben?
Vajon a diákoknak mennyire fontos a Soroló? Az alsóbb
évfolyamokon talán igen, de
később már más a motiváció.
A szülők többnyire nem hallják gyermeküket otthon a Sorolóról beszélni.
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A tanulmányi eredmény eddig is nagy súllyal szerepelt a pontszerzésben, most még
inkább, hiszen kevesebb egyéb pontot lehet szerezni.
A ballagási videókat készítő osztályok e közös tevékenységért is kaphatnának pontot,
vagy azért, ha a karantén idején bevállaltak egy jó ügyet.
Emiatt is szerencsés lenne, ha a Sorolóban a dobogón (vagy akár további egy-két helyen) álló diákok és osztályok között nem állítanánk fel rangsort. Miért ne lehetne három győztes?
Kezeljük külön az egyének és az osztály aktivitását, ne húzzon hasznot abból az osztály, ha van egy aktív tagja.
Fontos, hogy a jelenlegi időszak után legyen egy közös élmény. Ezért a díjaknak is
van jelentőségük. Találjunk ünnepélyes alkalmat az átadásra, ha nem lesz tanévzáró, talán lehetne tanévnyitó, ha a kirándulások is lehetővé teszik.
Nézzük, milyen díjakról kell döntenünk a Soroló Év osztálya és Év diákja címei mellett.
Tanév végi IT-díjak
• Az Év szülője-díj (Az a szülő iskolapolgár kaphatja, aki aktívan, segítőkészen részt
vállal az iskola életében, munkájában. Jutalma: ajándéktárgy, emblémás póló, oklevél.)
• Politzer-díj (Olyan iskolapolgár kaphatja, aki valamely iskolai médium munkájában rendszeresen részt vesz, alkotásaival gazdagítja, színesíti az iskolarádió/KPTV/
Poligráf/egyéb kiadványok arculatát. Jutalma: gravírozott töltőtoll, oklevél.)
• Post-Politechnikum-díj (Olyan végzett politechnikumos diák kaphatja, aki középiskolai tanulmányai befejezése után is tesz valamit (rendszeres tevékenyég, szolgáltatás, alkotás stb.) az adott tanévben a Politechnikumért. Tárgyi jutalomban, oklevélben részesül.)
• Fülig Jimmy-díj (Olyan (nem tanár) felnőtt dolgozó kaphatja, aki kimagaslóan tevékenykedik az iskolai közélet valamely területén – munkakörén kívül. Jutalma:
tengerészsapka, oklevél.)
• Év csoportja-díj (Olyan spontán szerveződő iskolai csoport kaphatja, melynek tagjai a tanév során folyamatosan, közösen tevékenykedtek és ebből a ténykedésből
valamilyen közös produkció, produktum született. Jutalma: 20 ezer forint)
• Év szakköre-díj (Olyan iskolai szakkör kaphatja, melynek tagjai a tanév során folyamatosan, közösen tevékenykedtek és ebből a ténykedésből valamilyen közös
produkció, produktum született. Jutalma: 20 ezer forint)
A fenti díjak odaítélésére minden iskolapolgár javaslatot tehet írásban, INDOKLÁSSAL. A jelöltek közül az IT fogja kiválasztani – titkos szavazással –, hogy kik részesülnek elismerésben.
Tanárdíjak:
• Legkiegyensúlyozottabb tanár
• Legsokoldalúbb tanár
• Legenergikusabb tanár
• Legprecízebb tanár
• Legudvariasabb tanár
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• Legéletrevalóbb tanár
• Leggondoskodóbb tanár
• Az Évfolyamok diákjai
Ezek után szavaztunk arról, hogy mely díjakat milyen formában adjuk ki e tanév végén. Szavazás: SOROLÓ
• Az Év osztálya szavazás eredménye: Maradjon el: 10; a szokásos módon történjen:
3; alternatív módon legyen meg: 30
• Az Év diákja szavazás eredménye: Maradjon el: 0; a szokásos módon történjen: 10;
alternatív módon legyen meg: 28; tartózkodás: 5
• Iskolatanács díjai: Maradjon el: 10; legyen a szokott módon: 28; tartózkodás: 7
• Tanár díjak: Maradjon el: 8; lgyen a szokott módon: 30; tartózkodás: 7
• Az évfolyam diákja: Maradjon el: 0; legyen a szokott módon: 35; Ttartózkodás: 8
Javaslatok alternatívákra: Legyen ősszel a szavazás? Vagy júniusban?
A szavazás elektronikusan történik, anonim lesz, és csak egyszer lehet majd szavazni.
Az IT-díjak odaítéléséről június 9-én, a következő online IT-ülésen döntünk. A tanári szavazatok háromszoros szorzása érdekében a tanárok számára duplikátum készül,
mert ezen szavazatoknak háromszoros értéke van.
A következő tanévben – amennyiben osztályaik ismét bizalmat szavaznak nekik – a Soroló reformjában szívesen részt vesznek: Bártfai Ida (AY), Beck Noémi (NP),
Harsányi-Sulyom Anna-Birs (RH), Matejka István (tanerő), Schőn Simon (LT). Szeretnénk, ha a közösségért való tevés, a produktív iskolai értékek nagyobb szerepet játszanának, valamint, hogy az egyéni teljesítmény kevésbé számítson be az osztály teljesítményébe. Lehetne akár három kategóriában is elismerés: Poli, osztály, egyén.
Pár napon belül az idei tanév Soroló alternatívájának kidolgozása érdekében online találkozót hívok össze. Kérlek, figyeld a következő időszak leveleit, melyekből értesülhetsz, milyen felületen és határidővel gyűjtjük a jelölt-javaslatokat, valamint miként lehet szavazni.
A következő találkozó ideje: 2020. június 9. kedd
A jegyzőkönyvvel együtt néhány fontos információ:
Minden tag feladata, hogy a találkozó után valamilyen formában tájékoztassa az őt küldő csoportot
az IT-n elhangzottakról. Ennek formája lehet körlevél (szülők esetében ez látszik egyszerűnek), diákoknál
emellett az osztályidőn való beszámolás lehetősége.
Ehhez nagyon jól használható a mindenkori jegyzőkönyv, de szerencsés kiemelni az osztályt inkább
érintő részeket, személyes hangvétellel felkelteni az
érdeklődést.
2020. május 19.
Kováts Lívia, IT-titkár
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Az Azúr osztály az eposzokkal foglalkozott több áprilisi digitális drámaórán.
Nemcsak a műfaj jellegzetességeit beszélték meg, hanem ők maguk is írtak, majd
adtak elő csoportokban saját eposzt.
Íme Krizbai Samu műve.

Komikus eposz
Ó, zöldségek istene, segíts nekem elmesélni azt a történetet, amikor a szerény Zeller egy
villám segítségével megmenekült a gonosz, nagyorrú afgán szakács karmai közül. Íme:
– Segítség, segítség! A gonosz, nagyorrú afgán szakács megint üldöz! Joli néni, segíts!
– kiáltozta a szerény Zeller.
– Most nem menekülsz élve, zöldség! Egyszer s mindenkorra levest csinálok belőled!
– mondta diadalittasan a gonosz, nagyorrú afgán szakács.
– Huh, leráztam végre a gonosz, nagyorrú afgán szakácsot! Elbújok a lábos mögé…
Jaj, ez teli van brokkolikkal, micsoda szörnyű barbár! Továbbmegyek a sütőhöz… A
cukkinik… elevenen elégnek! Itt pedig az afgán szakács szeleteli a répát. Micsoda szörnyű barb…ÁR! Segítség, elkapott a gonosz, nagyorrú afgán szakács! Joli néni, segíts!
– Most nincs itt az a kövér némber, hogy megvédjen! El fogsz pusztulni…
– Ahmed! Mégis mit jelentsen ez, amit Zellerrel művel? – kérdezte egy fagyos és szigorú hang.
– Hát izé, Jolán, tudja, én csak… én nem akartam… – magyarázkodott a gonosz,
nagyorrú afgán szakács.
– Nincs több kifogás, Ahmed! Ha még egyszer rajtakapom, hogy bántja Zellert, kénytelen leszek a rendőrséghez fordulni! – mondta a kedves Joli néni, azzal sarkon fordult
és elvitte a szerény zellert.
– Áhhhhhh… Átkozott némber! Hi…
És ekkor támadt egy ördögi ötlete. Sikerült kilogikáznia, hogy, ha nem látja őt valamelyik aljas szomszéd a közelben, zökkenőmentesen ellophatja és megfőzheti magának
a Zellert. Ehhez viszont kellett valami…
Másnap reggel a szerény Zeller vidáman fütyörészve ment etetni a csirkéket, amikor
előbb meglátta, hogy megérett a málna. Le is akart venni egy párat málnaszörphöz, de
egy kéz megragadta és fojtogatni kezdte!
– Segí… Jol… Itt... háááááááááááááhhhh!
Zeller egy épkézláb mondatot nem bírt kinyögni, ellentétben a gonosz, nagyorrú afgán szakáccsal, aki diadalmasan ujjongott.
– Most megvagy! Büdös kolbász! Vagyis zeller! Áh, még sosem éreztem a Michelin [Mislen] csillagot és Nobelt a magaménak, de most igen!
Hahahahahaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! – mondta, és főgonoszi kacajával, már az Oscart is
magáénak tudta. Aztán huss, elillant Zellerrel. Közben kedves Joli néni is kinézett, mi
van odakint…
– Zeller! Zeller! Biztos megint a kutyákkal csavarog. A mihaszna.
Mindeközben a menekülő gonosz, nagyorrú afgán szakács olyan hangosan kacagott,
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hogy már csak Joli néni és a többi siket nem hallotta. Aki viszont hallotta, az a fejét fogta a zajtól. Többek között a növények istene, akinek két oka is volt arra, hogy beleállítson egy villámot a gonosz, nagyorrú afgán szakácsba: 1. ellopta a világ egyetlen beszélő
zellerét, 2. nem bírt tőle olvasni, ezért lehajította a villámot.
– Hogy az a jó…!
Többet nem mondott, mert hamuvá égett. A szerény Zeller pedig boldogan hazaszaladt, és boldogan élt, amíg meg nem főzték.

Szomjan halok a forrás vize mellett
A rezsósoknak – Villonról tanulván – a címben szereplő első villoni sort kellett
folytatniuk. Íme Jeránek Marcell Áron új folytatás:a
Szomjan halok a forrás vize mellett,
Éhen maradok a gyümölcsös kertben,
A nagy tömegben egyedül vagyok,
A csúnya madár szépen dalolgatott.
Habár a batyum üres, hátamat lehúzza,
Eközben a tavat egy döglött hal átússza.
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Középkor a karanténban
Márciusban a pacman osztállyal éppen csak elkezdtük a középkori projektünket,
amikor kitört a karantén és a digitális iskola. Nehezen és sok fantáziával átalakítottuk a Hölgyek, Lovagok, Polgárok, Szerzetesek és Komédiások feladatait az
új körülményeknek megfelelőre. A csoportok remekül működtek: színházat játszottak, főztek, lovagi tornát vívtak, stb. A jobbnál jobb egyéni kreatív írások közül válogattuk ki azokat, amelyek festményekhez készültek, így mások számára is
élvezhetőek. Az otthoni alkotások pedig az újság illusztrációit színesítik.
Hartmann Ibolya

Brandeis Jáde: Ima
Az orvos a fejét ingatva lépett ki a beteg kisfiú szobájából. Sajnálkozó tekintete megtalálta a reszkető nő pillantását. Meg sem kellett szólalnia, a szülők értették. Az anya fojtott zokogása volt az egyetlen hang a csendes házban. Pár percig még tartották magukat, kezet fogtak a doktorral és kiengedték kicsiny lakásukból.
Hazafelé tartó útján elgondolkodott, szomorú volt, újabb beteg, újabb diagnózis,
újabb rossz hír, és bár még küzd ellene az az apró gyermek, a vége mindig ugyanaz, a
fekete halál nyer, az ember veszít.
Eközben az otthon melegében a beteg szülei vigasztalták egymást, nem tudták, mitévők legyenek, kit hívjanak el, kinek a segítségét kérjék. Beszélgettek fiuk esélyeiről, az ő
esélyeikről. Annyira elmerültek a beszélgetésben, hogy nem figyeltek fel a halk léptek
keltette zajra. A fiúcska lépkedett ki, orra alatt halovány vércsík emlékeztetett a fél órával ezelőtti orrvérzésre. Egykor élénk tekintete most lázasan és tompán nézte szülei vonásait, próbált figyelni, hátha megérti, miről beszélnek, de egy szót sem fogott fel. Az
asztalon gyertya égett, nem bírt ránézni, zavarta, bántotta a szemét, mégsem tett semmit, egy szót sem szólt, csak állt és bámulta apja vonásait. A két felnőtt végül észrevette őt, meg is lepődtek, ezt viccesnek találta, mert őket olyan nehéz meglepni. Édesanyja aggódó hangon kérdezte, hogy mi a baj, miért jött ki, és hogy visszakísérje-e. Nemet
akart mondani, hiszen nem baba már, akit kísérgetni kell, ám szavak helyett csak érthetetlen halandzsa jött ki a száján. Aztán elindult vissza, gondolta, biztos megértik. Már
nem látta, ahogy a háta mögött rettegő pillantást váltanak.
A férfi nézte, ahogy fia a kis lábaival botladozva, ügyetlenül járt, mint mikor kicsi volt
és éppen tanulta a járás tudományát. Nem szerette így látni, hiszen olyan élettel teli,
boldog és ügyes gyermek volt ő. Utána ment, ha megbotlott, elkapta és segítette őt, nem
hagyta elesni, még hátranézett feleségére, majd bement a szobába a kicsivel, hogy lefektesse újra, hátha a pihenés segít. Csalfa, hihetetlen remény volt ez, de mégis kellett,
hogy ne most adja fel. Az ágyon ülve simogatta haját, halkan dúdolt, nézte a fiúcska arcát, ő pedig visszanézett rá. Néma párbeszéd volt ez, egy hang sem hagyta el ajkukat, az
apa már nem énekelt, csak nézte, és arra gondolt, miért. Magát vádolta, de a gyerek tud-
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ta ezt, és szemével üzente, hogy ne tegye, nem az ő
hibája.
Másnap a fiú állapota csak rosszabb lett, feje fájt
és nyugtalan volt, de nem mutatta, bár az édesanyja szemébe nézve rájött, hogy az anyja tudja,
mennyire szenved a halálos kór miatt. Tudta, hogy
ma este elmegy innen, elhagyja ezt a földet, hogy
máshol folytassa élete történetét. Remélte, hogy
a mennybe kerül, mindig szépnek képzelte el, fényesnek és vidámnak. Abban is bizakodott, hogy
majd a lelke még láthatja szüleit. Estére rosszabbul
lett, tudta már és elfogadta, hogy neki ennyi járt.
Az apa nézte beteg kisfiát, mind tudták már,
mi fog történni. Becsukta a szemét és együtt vette a levegőt a beteggel. A fiának a szeme mintha
egy pillanatra felvillant volna, újra értelemtől és
egészségtől csillogott, majd annyit súgott apjának:
„imádkozz, ha már nem leszek”, azután még egyszer, utoljára lehunyta szemeit.

Albrecht Dürer: Imádkozó kéz

A festő nézte a férfit, aki minden nap elment a templomba és órákig imádkozott hang
nélkül. Kezeit ráncok borították, arca elgyötört volt. A művész nézte egy ideig, majd elkezdett festeni.

Groniewsky Hanna: Idők és szerelmek
(…) s lassan szembefordult vele, ujjait álla alá illesztve óvatosan fölhajtotta a fátylat. S
immár mindenki láthatta az ő gyönyörűséges arcát. Orcája rózsás pírban úszott, haja
aranylott a beáramló késői napsugaraktól. Átható pillantással legeltette szemét, majd elmosolyodott és szemében megcsillant az oly rég látott játékosság. Lágy orgonaszóló vette
kezdetét… (…)
1350 körül, Provence környéke
Meleg napsütötte nyári nap volt, kinn dolgoztam a földeken nagybátyámmal, Jeannal. Nem volt ebben semmi szokatlan, hiszen mindig ezt tettük, korán, még napkelte
előtt keltünk, s egész napunkat a földeken töltöttük. Ebédünket egy fa hűsítő árnyékában költöttük el, s ilyenkor Jean minduntalan belekezdett, majd bele is feledkezett történetei mesélésébe.
Ő volt az én tanítóm, a mesterem, ki nemcsak munkám csínjait mutatta meg nekem,
de az élet titkába is ő avatott be. Volt egy kedvenc története, ami nem is annyira kitalált,
sokkal inkább valós alapokon nyugvó ’mese’, amely tulajdonképpen Pierre élettörténete volt.
Ötven évvel korábban
Pierre ekkoriban a 20-as éveiben járt, s bizony így visszanézve meg kell mondjam, nem
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számított akkortájt rossz partinak az öcsém. Azonban a problémák itt kezdődtek, hogy az öcsémnek született. A flört s az udvarlás a vérünkben volt, talán ez fogható a családra, én aztán
honnan tudnám? – kezdett mélázni Jean.
– Rendben, értem bácsikám, na de a sztori! – kiáltottam fel.
– Áh, igen – s ezzel visszatért a gondolatmenetébe.
Szóval, mint azt te is tudod, esténként jártunk a Rézorrúba
iszogatni a haverokkal, remélve hogy talán egyszer a sors összehoz minket egy jó partival, s talán esélyt kapunk arra, hogy kikerüljünk ebből a nyomorból, melyben éltünk. Fiatalok voltunk, telis-tele álmokkal és reménnyel.
Egyik este meg is jelent ő.
– Kicsoda? – kérdeztem azon nyomban.
- Türelem, türelem! – intett le a bácsikám úgy, mint már számtalanszor korábban.
A leggyönyörűbb lány volt, akit valaha láttunk. Tökéletesen arányos teste, hosszú lábai,
karcsú dereka volt. Hosszú méz barna1 göndör hajtincsei keretezték angyali arcát, Szeme
áthatóan csillogott, mint a mély óceán olyan kék volt, orcája rózsás, orra pisze, ajakai vörösek, mint a vér, bőre, mint a tejföl olyan fehér. Mint egy valóságos hercegnő olyan volt.
Őszintén nem is értettük mit kereshet egy ilyen szépség egy olyan helyen, mint a Rézorrú,
egy mocskos falusi kocsmában.
Minden pillantás rászegeződött amint belépett, ő azonban az öcsémet látta meg, s ettől
a pillanattól kezdve a Rézorrúban, nem létezett más számukra csak a másik.
– És, odament hozzátok?
– Nem, dehogy. Tudomást sem vett rólunk – nevetett rám.
Leült az egyik elnyűtt bárszékre, s rendelt magának. Addig-addig noszogattuk Pierre-t,
míg végre vette a bátorságot s odament hozzá. Mi, fiúk, messziről, talán kicsit irigykedve figyeltük az eseményeket. Nevettek, s látszott, hogy az első pillanattól fogva megtalálták egymással a hangot. … Tudod, így kettőnk között szólva, irigyeltem őt, hiszen neki ez
mindig olyan könnyen ment. Egyikőnknek sem volt oka a panaszra, de mégis, ő vonzotta…
– Mit? – érdeklődtem, miközben egy fűszálat csavargattam.
– A bajt – ráncolta a homlokát a nagybácsi.
Attól az estétől fogva Julie (merthogy így hívták a leányzót) állandó részévé vált a mindennapjainknak. Sokszor Pierre és ő akár napokra is eltűntek, engem magamra hagyva a
teendőkkel.
Mígnem egy nap minden megváltozott. Egy egyenruhás őr kopogtatott a fakapun, egy
rajzot tartva fel.
– Felismerik a kisasszonyt? A hercegkisasszonynak két hete nyoma veszett a palotából –
nyomatékosította az őr.
Földbe gyökerezett lábakkal álltunk: de hiszen ő Julie! Lehetséges lenne?
– Uraim…? – húzta föl a szemöldökét az őr.
– Nem, uram, sajnos nem láttuk, de ha házunkba tévedne, első utunk önhöz fog vezet-
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ni – válaszoltam Pierre helyett is.
Biccentett, majd tova is tűnt. Nem sokkal utána jelent meg Julie mosolyogva. Pierre
nyomban kérdőre vonta.
– Igaz ez? Hercegkisasszony lenne?
– Nem, dehogy – Julie szemében rémületet véltem látni.
– Kérem, csak az igazat szeretnénk tudni felséged kilétéről – igyekeztem udvarias s Julie
rangjához méltó hangnemet megütni.
– Hiszen mit mondhatok…? Az urak tudják az igazat.
Elszaladt volna, de Pierre visszatartotta.
– Hagyd menni, öcsém, csak bajt hoz a fejünkre! – Pierre szemrehányóan szembefordult
velem:
– Hogy mondhat ilyet, bátyja? – hitetlenkedett.
– Igaza van, csak bajt hozok. Hiszen együttlétünk is tiltott, szerelmünk sose válhat valósággá. Képes lenne végignézni, hogy mással élem életem, Önt pedig, uram, csak ritkán láthatom?
Julie hangja remegett, szeméből patakzottak a könnyek. Azt hiszem, a fájdalom kön�nyei voltak azok.
– Nem kell, hogy így legyen, kisasszony. Kegyed és én elszökhetünk, még ma! Magunk
mögött hagyhatjuk ezt az önző s kegyetlen világot. Nem tudom, hová mehetnénk, de ha
bízik bennem, kisasszony, akkor én még ma elmenekülök kegyeddel, s hátra hagyok a kisasszonyért mindent. Mondja, Julie, mit szól ehhez? Eljönne velem? – Pierre szinte már könyörgött neki.
– Én, én… Tudja, mit?! Menjünk! Még ma! Sőt, most rögtön! Minek várjunk, igaz?
– Mondja, Julie, szeret-e kegyed úgy engemet, mint én a kisasszonyt?
– Igen! – lehelte.
Így hát még aznap útra keltek s meg sem
álltak a kikötőig. Álruhába bújtatták Julie-t s
reménykedtek s imádkoztak, hogy ne vegyék
őket észre. Talán imáik nem találtak meghallgatásra, vagy csak a Sors nem adta áldását rájuk, ki tudja? A katonák megtalálták őket. Felismerték Julie arcát, s furcsállták, hogy egy konyháslánynak ilyen finom
keze legyen. Hosszas könyörgés és sírás után
őfelsége végül is belegyezett, hogy megkímélje
balga öcsém életét.
Elcsigázottan, de hazatért hát a birtokra,
erre a földre, melyen most mi is ülünk.
– Vége. Elvesztettem őt, s nem láthatom
soha többé azt az angyali arcot s a kedves
mosolyát. Én bizony, bátyja, más nőt nem
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akarok, senki mást nem akarok. Inkább papnak állok mostantól, mintsem hogy mást
érintsek – hangja, mint egy igazi hős szerelmesé, kétségbeesett s reményvesztett volt.
Nem tudtam mit is mondhatnék, így csak vállára tettem a tenyeremet, s nekivágtunk
a Rézorrúba vezető útnak.
Öt évvel később
A templom ablakán a napsütés aranyba vonta a kápolnát s a kedves násznépet is. Pierre
imakönyvéből elkezdte a Szentírás sorait olvasni, majd lassan hangja helyett megszólalt a
zene, miközben hófehér brokátban, méteres uszállyal bevonult a gyönyörűséges ara. Kezében fehérrózsa csokor, ruháján ékkövek csillogtak. Odaért vőlegényéhez, majd fellépett
mellé a pódiumra.
A fiatalember lassan szembefordult vele, ujjait menyasszonya álla alá illesztve óvatosan fölhajtotta a fátylát. S immár mindenki láthatta a lány gyönyörűséges arcát. Orcája
rózsás pírban úszott, haja aranylott a beáramló késői napsugaraktól. Átható pillantással
kedvesére nézett, majd elmosolyodott, és szemében megcsillant az oly rég látott játékosság. Lágy orgonaszóló vette kezdetét…

Madarász Dóra: A hit ereje

1080-at írunk, Rómában. Az emberek mindennapi életüket élik, teszik dolgukat, ezzel
biztosítva megélhetésüket. Folyamatos mókuskerék az élet egy hétköznapi személy számára, egészen május 12-éig.
Róma mindig zajos volt, és zűrös, hangos élettel teli. Sok szállító járta a várost, remélve a jobb életet a portékájuk eladásával, ami olykor lehetetlen feladatnak bizonyult.
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Ahhoz, hogy jól megélj, bizony egyedinek kell lenned, de nem annyira egyedinek,
hogy az emberek kinézzenek maguk közül. Olyat kell biztosítanod, ami mindenkinek
van, de senkinek sincs, és legfőképp mindenkinek kell.
Egyik nap egy gyanútlan öreg vándor tért be Rómába, egyes-egyedül, csupán egy
üveggolyót hozva magával. Ruhája szakadt volt, bőre piszkos, fogai rothadtak ki a szájából. Egy rozoga fadarabra támaszkodva dülöngélt be a belvárosba. Nem telt sok időbe,
hogy az emberek elkezdjenek bizonytalanná válni az ott tartózkodása miatt. Nem véletlen – ez az ember más volt, mint a többi. Nem tűnt dolgos legénynek, sem munkakerülőnek, de volt benne valami, amitől megborzongtak az ott élők. Mintha szelet hozott
volna magával útitársként, aki – amikor nem az öreg vállán pihegve nézte a vidéket – az
emberek között szállt, rémületet hozva mindennapi, unalmas életükbe.
A vándor letelepedett egy kis kövön a főtéren, és elővette az üveggolyót, ami gondosan be volt csomagolva egy bőrtarisznyába. Kíváncsiskodó csoport vette körbe az aggastyánt, aki csalfán elmosolyodott, majd a lehető legnyugodtabban és legmagabiztosabban rámutatott egy férfiúra.
– Te, te ott. Gyere ide – szólt az öreg.
Tétován, de hamis magabiztossággal a léptében odasétált a kiválasztott fiú, és leült az
öreggel szemben.
– Mondd meg, mi az, amit a legjobban szeretnél az élettől? – kérdezte a vándor.
A fiú mélyen elgondolkodott, majd nem sokkal később rá is vágta a nem túlságosan
konkrét, de kielégítő választ:
– Azt szeretném, hogy a családomnak soha ne kelljen félnie attól, hogy nem lesz miből élni és mit enni a következő nap.
– Hát így legyen – szólt az öreg, azzal az üveggolyót a fiú szeméhez emelte, majd elküldte, hogy mossa ki szemét forrásvízzel.
Mindenki néma csendben figyelte a történéseket, és vártak a csodára. A fiú ugyan
szkeptikusan, de megköszönte a segítséget és hazament.
A többiek látva, hogy mekkora tudása van az öregnek, sorba álltak azért, hogy nekik
is segítsen. Azt gondolták, hogy nincs mit veszíteniük, de ha tényleg hatásosak az idegen technikái, akkor bármire képesek lesznek.
Másnapra már az a hír terjedt Rómában, hogy egy varázsló szabadult be, aki mindenkinek valóra váltja a legtitkosabb kívánságait. Ugyan senkinek nem valósult meg egy
óhaja sem, mégis a közhiedelemben úgy élt az öreg, mint egy mágus, aki ismeri a fekete
mágiát, és minden teljesül, amit sugall.
Harmadik napra az öregembernek nyoma veszett, úgy eltűnt Rómából, ahogy jött. Eltűntével magával vitte a bizonytalan és kellemetlen érzést, amit hozott. Évekkel később a
dolgok, amiket kívántak az emberek, mind valóra váltak. Nem azért, mert jött egy varázsló, aki elrendelte ezeknek a dolgoknak a megvalósulását, hanem mert az emberek hittek
magukban és nem aggódtak többé apróságok miatt, és életre keltették az álmaikat.
Máig nem tudja senki, hogy ki volt az öreg, de egy biztos – esélyt adott a római polgároknak, hogy a tudatalattijukban rejlő dolgokkal szebbé tehetik a saját életüket. Léteznek csodák, de csak akkor, ha az ember hisz magában. Onnantól már semmi nem lehetetlen.
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Matusek Gergely: Martin és a Szabadság
Martin tizennégy éves fiú, aki egy kis, németalföldi városban lakik. Családja arisztokrata felmenőkkel büszkélkedhet, apja sikeres kereskedő, édesanyjának éppen ezért nem
kell munkát vállalnia, napjait a nagypolgári lakásuk szalonjában tölti hasonlóan jómódú asszonyok társaságában. Egyszem fiukat nagy szigorban nevelik, magántanítók gondoskodnak az oktatásáról. Fiatal kora ellenére már folyékonyan beszél latinul és ó-görögül, és franciául is elboldogulna, ha szüksége lenne rá, de mivel nem gyakran engedik
társaságba, ezt a tudását ritkán használhatja. Kora esténként, amikor véget ér az utolsó nyelvóra is, kinéz az ablakon és vágyakozással figyeli a piactéren játszadozó gyerekek
áradatát. Rajta kívül ilyenkor mindenki labdázik, táncol, fogócskázik… Ezekben a foglalatosságokban ő is szívesen részt venne, de legmeggyőzőbb stílusában se járt sikerrel
szüleinél.
Egy langyos őszi estén azonban valami megváltozott Martinban. Arra a következtetésre jutott, hogy legyen bármilyen szigorú is a büntetése, ő le fog menni a piactérre, és
be fog állni játszani valamelyik társasághoz. Amikor apja mögött reggel becsukódott az
ajtó, és anyjához megérkezett az első vendége, levetette otthoni ruháját, és olyan felöltőt
öltött magára, ami hasonlított az ablakon túli gyerekek viseletéhez. Ezután kisurrant a
házból és nagy lelkesedéssel nekivágott a városnak.
Eközben megérkezett Sultz tanár úr, aki irodalmat és költészetet tanított Martinnak.
Meglepődve kérdezte a szalonba lépve:
– Tisztelt asszonyom, kedves fiacskáját merre találom? Soha nem fordult még elő,
hogy az úrfi ne lett volna kész a megbeszélt időpontra.
Az asszony vállat vonva, kérdőn körbenézett és kijelentette:
– Igen, ilyen
még valóban
soha nem fordult elő – ezután együtt
kezdték felkutatni a lakást,
szobáról szobára járva.
Martin ezalatt megérkezett a gyermekektől, kereskedőktől, iszákos rakodómunkásoktól
hemzsegő térre, és elkezdte
felmérni, nem
Bruegel: Gyermekjátékok
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tudván dönteni, melyik társaságot válassza. Félénken megindult egy ötfős csoport felé,
akik labdát dobáltak egymásnak, miközben láthatóan nagyon jól érezték magukat. Ekkor azonban, valami földet ért a cipője mellett. Lenézett maga mellé, és egy rothadt almát vélt felfedezni. Hátranézett, és abban a pillanatban a következő, nem éppen friss
gyümölcs a vászonnadrágját érte, egy barnás-lila foltot hagyva a finom anyagon. Három
fiú közeledett felé, gúnyos mosollyal az arcukon.
– Mi szél hozott erre, te kis ficsúr? – kérdezték a „szimpatikus” fiatalemberek.
– Arra gondoltam, hogy lejövök játszani – hebegte Martin.
A suhancok egymásra néztek. Semmi kedvük nem volt az elkényeztetett, puccos ruhás fiúval bármilyen tevékenységet folytatni. Szívesebben használták volna továbbra is
céltáblának, a piacon vásárolt romlott gyümölcsöknek ugyanis csak így tudták hasznát
venni. A három utcagyerek közül a legkisebbnek támadt azonban egy ötlete, amivel úgy
gondolta, mindannyian jól járnának.
– Na, idefigyelj, te kis nyápic, minket csúnyán átvert a Vilmos úr, az a szemét árus,
akitől a gyümölcsöket vettük. Ha lopsz tőle nekünk a legszebb áruiból, hajlandók vagyunk veled játszani. Ha viszont nem sikerül, jól ellátjuk a bajod, és búcsút mondhatsz
az elegáns gönceidnek is.
Martin méltányosnak találta az ajánlatot, habár soha életében nem lopott még semmit. Nagyon helyesen azt is leszűrte a fiú mondandójából, hogy ebben a helyzetben
neki nincs sok választása, ha nem fogadja el az ajánlatot, abban a pillanatban elkapják a
nála sokkal atletikusabb, erősebb legények.
– Rendben van, kedves barátaim – válaszolta és elindult Vilmos úr üzlete felé.
A három fiú meglepődve követte az eseményeket, nem gondolták, hogy ennyire egyszerű lesz az üzletkötés.
Martin mielőtt belépett volna a boltba, felvett egy kavicsot a földről és magabiztosan átlépte a küszöböt. Felmérte a terepet és megtalálta az üzlet azon sarkát, ahol a legdrágább áruk voltak felsorakoztatva. Miután kiválogatta az ellopni kívánt gyümölcsöket
és édességeket, a kasszához lépett, ahol a kövér árus elkezdte összeszámolni a fizetendő összeget. Amint Vilmos úr egy pillanatra oldalra fordult, Martin a pult végén célba
vett egy üveget, ami tele volt válogatott szőlőszemekkel. Az árus megrémülve hátrafordult és megindult a tett helyszínére. Martin a ,,szerencsétlenséget” kihasználva sebtében
a kijárat felé vette az irányt, de egy lelkiismeretes vásárló, aki látta az egészet, útját állta. Az elegánsan öltözött tolvaj azonban fellökte a férfit és kiszaladt a boltból. Vilmos úr
és a felborított vásárló gyorsan a nyomába eredt, Martin átszaladt egy kifőzdén, ezután
elbújt egy ruhaüzletben, majd a kovácsműhelyen is átloholt, de egyre többen eredtek a
nyomába. míg végül egy sikátorban sikerült leráznia üldözőit. Felöltője poros volt és izzadt, teljesen kifulladt a nagy hajszában, de a lopott finomságokat épségben megőrizte.
Várt még egy keveset, hogy biztosan megfeledkezzenek róla újonnan szerzett ellenfelei,
azután visszasétált a sarokra, ahol a három megbízójával először találkozott.
Becsületükre legyen mondva, megvárták Martint és elismerően vállon veregették a
fergeteges műsorért, na meg persze az uzsonnáért. A padkán ülve fogyasztották el a
zsákmányt. Egy arra járó lakos meg se tudta volna mondani, melyikük tölti itt a hét
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minden napját, és melyikük az arisztokrata felmenőkkel rendelkező fiú. Sötétedésig játszottak így négyen, néha mások is csatlakoztak hozzájuk. Ám eljött a pillanat, amikor a
gyerekek szétszóródtak, és főhősünknek is haza kellett mennie. Ekkor eszmélt csak rá,
mekkora baj lesz otthon a mai kis akciójából.
Nem sokat tévedett. Apja tényleg elverte, és anyja sírásban tört ki, amikor meglátta koszos kisfiát, aki három tanárát is cserben hagyta a nap folyamán. Martin azonban olyan boldog mámorban úszott, hogy semmi sem vehette el a jókedvét, és a verést
sem érezte fájdalmasabbnak, mint ha egy szemtelen gyümölcs csapódott volna az ember combjának.

Hortobágyi Eszter festménye
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Iván Tamás csempeterve

Aschenbrenner Lili festménye
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Regász Aliz: Mezítelen Szent János
János volt a város tanácsának leggazdagabb tagja. Vagyonának nagy részét örökölte, de
a varrodája se fizetett rosszul. Európa-szerte nála voltak a legdrágább selymek, bársonyok, még hercegek is vásároltak tőle. Felesége örült a vagyonnak, de nem azért szerette a férfit. Mindig is egyszerű ruhában járt, pedig megtehette volna, hogy királynői öltözéket hordjon. Szolgájuk rengeteg volt. Egyszer jártam János házában, s láttam, hogy
mind a három fiukra egy-egy dajka vigyázott, a konyhájukban szakács, az emeleten takarító. Azóta persze a fiaik megnőttek. A legidősebb Pál, belőle pap lett, a középső Péter kereskedni ment. Tamás a legkisebb, még gyakran látogatta az apját, egy éve házasodott és ácsmesterként dolgozott. János nagyon szerette a gyermekeit, és mindent megtett azért, hogy jókora örökséget hagyhasson rájuk.
Egy este, amikor a kocsmában találkoztunk egy kellemes tavaszi nap után, így szólt
régi barátom:
– Mondtam már, Kelemen atyám, hogy ma reggel megszólított az Isten?
– Komolyan beszélsz?
– Komolyan beszélek. Éppen felébredtem, még az ágyamban feküdtem, amikor azt
mondta: Te vagy az, aki majd megmutatja, mennyivel jobb örökség a hit és a bölcsesség,
mint a pénz. Adományozd el mindened a szegényeknek, és megtérül a lelked a men�nyekben. Kelemen barát, mit jelentsen ez?
– Hát ez azt jelenti, hogy az Úr lehetőséget ád neked arra, hogy szentté váljál. Most
eldöntheted: szent leszel és megteszed a jótetteket, amiket üzen neked, vagy a pokol tüzén égsz örök időkig.
– Köszönöm az útmutatást, atyám.
Még aznap este leült János beszélgetni a feleségével. Sára gyönyörű, okos nő volt. Ha
férfi lett volna, biztosan ő is tagja lett volna a tanácsnak. Így hát megértette férjének cselekedeteit, mindössze egyetlenegy kérése volt hozzá. Ő úgy akarta élni az életét, mint
azelőtt. Nem akart koldulni férjével, nem akart éhezni. János meghagyott neki egy kis
pénzt és az ő holmijait. De minden mást, a házat, a selymeket, a bútorokat, ékszereket,
eszközöket, lovakat és még a saját ruháit is odaadta a szolgálói családjainak. Pénzét a
város szegényeinek adományozta, és maga kiment a szabolcsi domb tetejére, úgy, ahogy
volt, mezítelenül imádkozni. A szolgálók beköltöztek a hatalmas házba a feleség mellé,
és végre kényelmes ágyakban aludtak, és meleg ételt ehettek minden nap. A szegények
megjavíttatták házaikat. Pár nap múltán ezen célból érkezett a városba Tamás is. Egy
likas tetőt cserélt le új, az időjárás viszontagságaival szembeszálló zsindelyre. Csodálkozott is, hogy egy ilyen putriban élő családnak hogy van ennyi pénze. De amikor erre rákérdezett, a családapa megsértődött, hogy tolvajnak nézték, és elmondta, hogy János
adományozta nekik a pénzt. Nem értették, miért sajnálkozik annyira Tamás a hallottak
miatt, hiszen így neki is van munkája, és mostantól ők se áznak, ha esik az eső. Tamás
gyorsan befejezte a tető javítását, és egyenesen apja házába ment, akit nagy meglepetésére nem talált otthonában. Sőt mi több, a szemtelen fajtája, a szolgák ettek asztalánál,
aludtak ágyában, hordták kényelmes ruháit.
– Mit képzeltek?! Hol van apám? Mit tettetek vele? – kérdezte magából kikelve.
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Anyja lépett elő, és mindent megmagyarázott neki. Tamás először nem hitte el, hogy
amit hall, az igaz. De aztán be kellett látnia, hogy édesanyja az igazat meséli. Levelet írt
testvéreinek a történtekről.
A következő napokban cudar idő volt. Az eső úgy tűnt, soha nem akar elállni. Szegény János barátomra gondoltam, és egy köpennyel keresésére indultam. Nem kellett
sokat mennem: a város főterének szélén kuporgott, várva, hátha arra jár valaki és megszánja. Odaadtam neki a köpenyt, és megkérdeztem, hogyan érzi magát. Azt felelte,
csodásan, már úgyis vén, és mindig is jobban szeretett volna a mennyekben lakni, mint
a házában. Elkezdtem neki mesélni a mennyről, ahogyan ott soha nem esik az eső, mindig süt a nap. Ekkor azonban megjelentek fiai. A legidősebb leült mellé a sárba, a középső csak nézte némán, de a legkisebb – apja ruháit szorongatva a kezében – kérlelte,
hogy öltözzön föl és jöjjön haza.
– Fiam. Pont miattad kell, hogy ezt tegyem. Azért, hogy megmutassam neked, a tanítások sokkal fontosabbak, mint a vagyon. Ne légy ostoba, és engedd meg a makacs elmédnek, hogy megértse legfontosabb tanácsomat.
Na erre már bedühödött Tamás. Hogy ő ostoba? Makacs? János az, aki nem hajlandó
gazdagságban élni.
Megindult tehát felé,
hogy erővel adja rá a
ruhát, és vigye haza
két karjában. De Péter megragadta kezét
és visszahúzta.
– Hagyd, öcsém! Te
se akarod, hogy a pokolra kerüljön!
Ebben a pillanatban abbamaradt a záporeső, és az Úr lenyúlt János lelkéért,
felvitte a mennyekbe, csak testét hagyva hátra porladni. A
téren járkáló emberek mind köré gyűltek ámuldozva. A fivérek csak bámultak.
Én karomba vettem
testét és elvittem a temetőbe, a többi szent
közé.
Giotto di Bondone: Legend of St Francis - 5. Renunciation of Wordly Goods 1297-99
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Traumberger Edith: Padova elveszett fia
Manapság a város megint kezdi visszakapni régi formáját. Valaha csodás hely volt. De
amikor Agilulf király rátette kezét Padovára, annyit romlott az emberek helyzete, hogy
csak négyszáz évvel később, napjainkban közelíti meg eredeti pompáját.
Egy szép napon egy helyi paraszt a fiával, Antonióval ment ki a mezőre vigyázni az
állatokat. A fiú minden munkát mindig tisztességesen elvégzett. Volt neki két szép leánytestvérkéje. Kedves kislánykák voltak, sokat segítettek anyjuknak, de azért a szórakozást sem vetették meg. Gyakran elengedték a szülők a három gyereket vasárnap, hisz
megérdemelték.
Antonio a testvéreivel épített egy házat. De nem akármilyen ház volt ez. Ezt az égbe
építették. Fel a lombok közé. Antonio tudta, hogy szerte az országban busásan megfizetnék a munkáját. Ő egy becsületes ember alkotószellemmel, alkotókészséggel. Nehéz
ilyet találni – és ezt tudta ő is.
A fiú a tizenhetedik születésnapján ezt mondta az apjának:
– Édesapa. Én soha nem akarok innen elmenni. Csak azt akarom, hogy tudd: csodás
az életünk, és semmi pénzért oda nem adnám egy másikért.
Nagyon meglepődött az apa, hisz nem kérdezte erről sohasem a fiát, de nem azért,
mert nem érdekelte, hanem mert fel sem merült benne a kérdés.
– Köszönöm, Antonio, de hogy a csudába jutott ez teneked az eszedbe? Mondtam én
valaha, hogy egyszer el kell menned itthonról?
Antonio nem válaszolt. Úgy tett, mintha nem hallotta volna a választ.
Pár év elteltével a lányok elég idősek lettek a házasságra. Nem volt nehéz legényt találni nekik. A lakodalmakat két egymást követő héten tartották meg. Az égbe épített házikó előtt mulattak a szertartás után mindkét alkalommal.
Antonio imádta a testvéreit. Mindent megadott volna nekik, ha kérik. Örült, mivel
mindkét húga férjét ismerte korábbról. Tudta, hogy jó családokba kerültek testvérkéi.
Pontosan egy héttel a második esküvő után Antonio levágott egy disznót és két bárányt.
Az éjszaka rakott a húsukból a pap háza elé, az árvaház elé, szülei háza elé és húgainak házai elé. A bőrükből kulacsokat készített és csontjaikból pedig három furulyát és két nyakláncot. Másnap a vásáron eladta a kulacsokat, a három furulyát és a két nyakláncot.
A vásár után apjának kellett volna segítenie az ólak kitakarításában, de nem érkezett
meg. Az apa körbejárta a várost, hátha tudja valaki, hol a fia. Csak annyit tudott meg,
hogy a vásárban még látták.
Három napra rá, hogy utoljára látta Antoniót családja, egy úr kopogott a szülők ajtaján.
– Nem hiszek a szememnek! A fiamnak adtam a furulyát, amit a vásáron vettem. Még
jó, hogy tudom, hogy a maguk fia adta el nekem! Olyan dús levű termést hozott nekem,
amilyet még a családunk nem látott.
Ezek után az úr a szüret minden napján hozott egy tálat az aznapi termésből.
Három nap elteltével egy hölgy torpant be Antonio apjához.
– Kóstolja csak meg! Bor!
– Mi olyan érdekes ebben, kisasszony?
– Hogy ezt a kulacsot hat napja vettem a fiától a vásáron és tegnap este megtöltöttem
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a kútnál. Ámde nem borral, hanem vízzel. Ma viszont borrá lett.
A kilencedik nap után, hogy
nem látta senki a fiút, a család kezdett lemondani róla, hogy valaha
viszontlátják Antoniót. A városban
viszont mindenki azt találgatta,
hogy a fiú által eladott nyakláncok
mire lehetnek jók.
Boldog-boldogtalan próbálkozott mindennel. De az ékszerek
haszontalannak bizonyultak. Ennek hallatán Antonio a két húga
magukhoz vette a láncokat. Egy az
egyiknek, egy a másiknak.
Hazaúton betértek az égbe épített házikóhoz. Felmásztak, mint
régen a bátyjukkal. A két lány sírni kezdett, és a könnyek ajkat mostak, majd a nyakláncra csöppentek. A nyakláncokból egy fekete és egy fehér farkaskutya lett. A testvérpár megijedt, de az állatok gyorsan megmutatták kedves énjüket. A leányok hazasétáltak a két ebbel. A fehér neve Anton, a feketéé Padova lett. Az állatok azonban nem
mentek teljesen haza Antonio két húgával. Miután látták, hogy a két lány hazaért, eltűntek. Ezután csak akkor látták őket, ha a város bajba került, vagy a két lány egyikét kellett
megvédeni. De egyetlen alkalom nem volt, hogy Padova és Anton hagyta volna, hogy a
várost vagy a két lányt bárki vagy bármi bántsa.
Egyesek hiszik, hogy egy nap, amikor megint szüksége lesz a városnak csodára, Szent
Antonio visszatér majd Padova városába.

Nyilas Dóra üvegablakai
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A ReZsóban a középkor irodalmával foglalkozván művészetórán, óhatatlanul Dante: Isteni színjátéka is meghatározó szerephez jutott. Vergilius túlvilági utazása többeket elgondolkodtatott. Az alábbiakban Bognár Lili szürreális víziója olvasható.

Az én poklom
Egy ideje már egy szobában vagyok.
Azt mondták nekem, hogy sajnos nem ehetek, de meg sem halhatok. A plafon közepén van egy tévé, amit sajnos nem tudok kikapcsolni, úgyhogy állandóan hallgatom. A
szobában a falak tele vannak festményekkel, mert viszont festek, elég sokat. Szorosan
egymás mellett vannak a falon, nincsen köztük semennyi hely, és egyik sem tűnik el,
csak egyre több lesz, mert szeretek festeni.
Van még három rádióm, ami állandóan szól, mindig ide-oda pakolom őket. Annyira
nem nagy a helyiség, főleg, hogy már nem is tudom, hányadik réteg festményt rakom a
falakra, így vannak a legkevésbé útban, de azért így is jönnek a szoba közepe felé. A lakótérnek nincsen ablaka, sem ajtaja, keserű, de én, ugye az vagyok, aki meri tudni, tudom, mindig is itt voltam, itt leszek, nem ehetek és nem halhatok meg. A tévé fényénél
festek, gyűlik a festékszag.
Egyszer régebben rengeteg festéket kinyomtam a földre, hogy már a bokámig ért, aztán pedig már a lábszáram közepéig, megpróbáltam úszni benne meg ilyenek, jó volt,
csak lenyeltem belőle. Egy idő után már nagyon zavart, piszkálva éreztem magam, hogy
csak ebben tudok ülni, hideg volt és nagyon büdös, végül egy idő után elaludtam. Mire
felébredtem, a hasamra lila dudorok nőttek. Viszkettek meg fájtak, aztán tovább nőttek,
a hegyük még be is sárgult.
Nem tudok tőlük festeni, mert fáj, ha hozzáérnek a vászonhoz, inkább csak fekszem
a hátamon, csak így meg félek, hogy bele fogok szorulni a száradó festékbe, ezért néha
arrébb mászom. Ilyenkor egymáshoz érnek, és az borzasztóan fáj. Egy olyan helyén vagyok éppen a szobának, ahol közel lehetek a festményeimhez, és hallatszik egy rádió
hangja, ami elég vékonyka ahhoz, hogy berejtsem a képeim közé. A többi a padlón lévő
festékrétegben van, így is kicsit hallatszanak, de tompábban, és nem lehet érteni.
A hasamon a hosszú kinövéseim elkezdtek fájni, mintha égnének, aztán elolvadtak,
mint a gyertyák. A lefolyt és megszilárdult részeket berejtettem a szoba szélébe, sok festéket rájuk nyomtam. Régebben, amikor zene szólt a rádiókból, felálltam, és ugráltam,
mintha én énekelném. Mindenféle helyzetet kitaláltam értékes emberekkel, akik borzasztóan felnéztek rám, elképzeltem, hogy tehetséges vagyok, de amikor vége szakadt,
olyanná váltam, az lett az érzésem, mintha egy buborék lennék, ugráltak a tagjaim, vert
a szívem, mintha valaki folyton húzná a torkomat előre.
Nem tudom, mi lesz, ha összeérnek a falak körülöttem, már sokszor eszembe jutott,
és olyankor ijedtemben mindig megfogadtam, hogy nem festek többé, de egy idő után
folyton unatkozni kezdek, és úgy teszek, mint akit nem is érdekel. Mióta nem hallom
jól a rádiót, természetesen nem táncolok, meg kipróbáltam, hogy ha felugranék, beütném a fejem vagy elesnék, mert nem egyenes a padló, mióta azt a sok festéket kinyomtam. Egyébként szépeket festek, színes arcokat meg bolygókat, újfajta térterveket, és
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rengeteg virágot vagy bátor szelecskéket. Sokkal
nyugodtabb vagyok, mióta voltak azok a hólyagizék
a hasamon. Nem tudom
pontosan, hogy miért, csak
azóta mindennek jobban
megnézem a formáját.
Nemrég azt álmodtam,
hogy egy akkora féreg nőtt a
tarkómból, mint a karom, és
harapott. Elég szörnyű álom
volt, azóta sok férget festek, de ők is mind színesek,
mint a szép dolgok. Erre ma
a tévében azt látom, hogy van egy vírus, amiről a szervezet azt hiszi, hogy hajhagyma, ezért
nem harcol vele, hanem hagyja megtelepedni, és mikor kezd kinőni, tényleg féreg lesz, feje
nő meg rágói. Szereti a tarkót meg a fül mögötti eldugott helyeket. Azt mondták, akiknek
próbálták kiműteni, mind belehalt, mert együtt kezdtek élni addigra, úgyhogy érdemesebb
inkább jó kedvvel állni hozzá, mert magától nem öl meg, csak lakna valahol, ha lehet, nyugalomban, úgyhogy ne is nagyon nyúlkáljunk oda, mert ideges lesz és megharaphat. Érdekes elképzelnem, hogy vannak, akik fizikailag érzik az ujjukkal, annyira ott van nekik.
Eszembe jutott, milyen jól példázza ez az életeink közötti különbséget minden téren
ugyanígy. Nem akarok olyan lenni, mint ők, csak egy pár dologban. Lefestettem magam
úgy, mintha az ujjaim helyett ágacskáim lennének kinőve a tenyeremből, de így nem volt
olyan jó. Legközelebb inkább csak elképzelem és nem hozom ki – nagy csalódás. Csak
hangok vannak és szagok, az összeset meg kell hallanom és meg kell éreznem. Állandóan
élek, miközben itt van az is, hogy nem tudom már ennél kisebbre rágni a körmöm.
Ma letéptem a tévét a plafonról, és lett egy luk a helyén. Néha beülök alá, és hosszú
ideig nézek kifelé. Valamivel feljebb egy fából készült plafon van. Ha kicsit balrább ülök,
egyszer csak látok egy sötétebb foltot. Egészen új szaga van, és a korábbi festékszag is
kicsit kiment. Azóta a tévét a falnak döntve nézem. Néha a falat rugdosom, hogy valamit rugdossak, meg sírok, nagyon-nagyon sírok. Mindenki más odakint él, én pedig
nem. Senkit sem ismerek, mégis még mindig a falra rakom a festményeimet. Azt hallottam a tévében, hogy az emberek a saját szemszögükből képesek csak látni a világot, és
hogy úgyis mindenkinek el kell jutnia valameddig. Képesek azt gondolni, hogy én nem
csinálok semmit, még képesek ezt gondolni!
Napról napra jobban viszket a fejbőröm a jobb fülem mögött, szerintem én is elkaptam azt a férges vírust. Csak azt nem tudom még, hogy hogyan fogja majd elbírni a nyakam, amikor már szép nagyra megnőtt. Valószínűleg én leszek az egyetlen ember, aki képes lesz valóban megszeretni, kezelni a vírust úgy, ahogyan kell, de ezt persze
senki se teszi bele a tévébe.
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A Bermuda osztály Shakespeare szerelmi tragédiájával foglalkozott a közelmúltban a művészetismeret kontaktóráin. A mű kapcsán kiadványt állított össze és borítókat tervezett:

Rómeó és Júlia
Véres leszámolás a piactéren
A Montague-k és Capuleték viszálya két ifjú életet követelt
Egész Veronát megrázta a két veronai nagyvállalkozó dinasztia közötti újabb
összecsapás, ami ezúttal két ifjú halálával végződött.
A tragikus esemény tegnap délelőtt, fényes nappal a békésen sétálgató veronai lakosok szeme láttára történt. Szemtanúk beszámolói szerint a két fiatal drámájához vezető
indulatok pillanatok alatt szabadultak el és vezettek a véres végkifejlethez.
Tudósítónknak sikerült interjút készítenie egy ajándékárussal, aki egész közelről látta,
hallotta az eseményeket. Elmondása szerint a tikkasztó hőség dacára a Montague család
fiatal tagjai barátaikkal a téren múlatták az időt, amikor feltűntek a Capulet család tagjai. Hercegi elöljárónk unokaöccse, M. és a Capulet ház urának unokaöccse, T. között
parázs vita alakult ki, ami során városunk polgárai a már megszokott sértegetések
fültanúi lehettek. Amikor a társasághoz csatlakozott a Capulet ház legifjabb tagja, R. C,
azonnal ő lett a gúnyolódások célpontja. Szó szót követett, és pillanatok alatt előkerültek
a kardok hüvelyükből, hiába próbálták többen is szétválasztani az ellenségeskedő ifjakat. Tisztázatlan körülmények között T. halálos sebet ejtett a Capuletekhez közel álló
ifjú M-en, aki melléhez kapva ájultan omlott össze. Szemtanúk elmondása szerint az
események innentől kezdve teljesen kicsúsztak az irányítás alól. R. C. kedves barátja
sérüléseit látva fájdalmában szinte eszét vesztette és kardjával ledöfte a támadó T.-t,
majd elmenekült a helyszínről.
Polgári bejelentésre a hatóságok rövid időn belül kiérkeztek a helyszínre, az esetet
szemtanúk segítségével rekonstruálták, majd a fejedelem a cselemény súlyosságára tekintettel azonnal meg is hozta ítéletét: R. C.-t a városból száműzte. Akinek tudomása
van tartózkodási helyéről, kérjük, azonnal jelezze a hatóságoknál. A Capulet és
Montague viszály ezúttal két fiatal életét követelte. Szép Veronánk békessége érdekében
reméljük, hogy a két család megfogadja a bölcs a szavakat, és véget vetnek az oly régóta
tartó gyűlölködésnek.
Morvay Anna
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Hajdu Gréta plakátja
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Egy szemtanú beszámolója:

A rendszerkritikus verseiről ismert Tutti Cellini így ír róla:
Tybalt kardja villanó,
Úgy megcsapta oldalról,
Hogy még azt sem mondta: bú!
Elhullott a Montague.
Hős Romeo odavág,
Kardcsapása folyamán
Szíve helyén kapu lett
S elhullott a Capulet.
Szabó Áron

Pár szó a reneszánsz divatról
A reneszánsz öltözködésben megjelenik az egyén szabadsága, a művészetek szeretete.
Az észak-itáliai városok válnak a korabeli divat középpontjává a széles és színes anyagválasztéknak köszönhetően.
Az alapanyagok között újdonság lesz a csipke. A ruhák díszítése selyemfonallal, arany
és ezüst szálakkal, drágakövekkel, gyönggyel történik.
A női öltözetre jellemző a magasított derékvonalú felsőruha, szögletes vagy íves kivágással, a fűzős felsőrészhez uszályos szoknyát varrtak, harangosan szabták a szoknyákat,
hajtásokkal bővítették.
A reneszánsz kori férfi öltözékben az itáliai volt a legnemesebb. A magas nyakú zekét
övvel derékra szorították, hajtásokkal bővítették lefelé. Gyakran díszítették az alját szőrmével vagy szövött szegéllyel. A feszes harisnyanadrágot a derékon található övhöz erősítették.
Mind a férfi, mind a női viseletre jellemző volt a cserélhető ruhaujj használata. A női
öltözetben szalagokkal rögzítették a ruhához, ami lehetővé tette az alatta hordott ing kivillanását.
forrás: wikipedia

Mercutio, a divatdiktátor:
„Én, mint Verona becses polgára,
jelenteném,
hogy nem az divatos,
ki emígy öltözék, s mint drága,
említeném,
hogy nem az illatos,
ki ily parfüm vagy kence használatára esküszék,

hisz majd’ elfelejteném,
hogy a hivatalos,
mintsem papíroson említett,
ha nem írunk törvényt,
mindki úgy öltözzék,
’hogy kedve tartja.”
Bodor Hédi
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Csipkébe és selyembe öltözött az álarcos Verona
A Capulet ház estélyén jártunk

Ismét jeles eseményen vehettünk részt a Capulet család meghívásának köszönhetően.
A veronai társasági élet kiemelkedő eseménye volt a fényes parti, ahol nem csupán városunk prominens személyiségeivel találkozhattunk, de bepillantást nyerhettünk a legújabb és legfigyelemfelkeltőbb divatirányzatok világába is.
Az álarcosbált fényűző körülmények között rendezték meg a Capulet ház báltermében. A gyönyörű arany- és ezüstszálakkal, drágakövekkel, gyönggyel díszített brokátok
és selymek, csipkék és szőrmék forgataga elvarázsolta újságunk munkatársait, akik a lehetetlenre vállalkoztak. Megpróbálták kiválasztani a bál királyát és királynőjét, akiknek
viseletével olvasóink is megismerkedhetnek most.
A hölgyek koszorújából fényesen tündökölt ki a Capulet ház ifjú virága, Júlia. Ezüst selyemfonállal átszőtt fehér ruhájában tündérként ragyogott. Magasított derékvonalú ruhájának íves kivágása kiemelte karcsú nyakát, fűzős felsőrészéhez harangosan szabott, hajtásokkal bővített uszályos szoknyát varrtak. Selymes haját csipkés virágkoszorú ékesítette.
Az urak közül kiemelkedett városunk ifjú kiválósága, Páris és Escalus herceg rokona, az
ismert mókamester, Mercutio, aki amellett, hogy mesterien bánik a szavakkal, rendhagyó
öltözetével is mindig ámulatba ejti városunk polgárait. Ezen az estén sem okozott csalódást.
Magas nyakú színes brokát zekéjét, melynek alját hermelin díszítette, vastag selyemövvel sudár derekára szorította. Rojtos, szalagos, feszes harisnyanadrágjához buggyos térdnadrágot
viselt. Vállra boruló csipkegalléros köpenye remekül kiegészítette gyöngyökkel díszített álarcát. Hegyes orrú cipőjében tánctudásával is ámulatba ejtette a bálozó közönséget.
Remek estén vehettünk részt, amiért köszöntettel tartozunk a házigazda Capulet családnak, akik ismét bebizonyították: nem véletlenül vesznek példát messze földön is a
veronai polgárokról mindazok, akik a divat világában követik az eseményeket.
Morvay Anna

Olvasói levél
Kedves Lőrinc Barát!
Fiam, Mercutio, igazi tréfamester. Sziporkázó, szellemes, nyughatatlan ifjú, a divat diktátora, a kor kritikusa. Aggódom érte, mert olykor hisztérikusan túlhevült állapotban
cselekszik. Félek, hogy ezzel elkerülhetetlen katasztrófába rohan, amiből már nem fog
tudni visszatérni. Teljesen megelőzi a korát. Mondd meg, mit tegyek, hogy elkerüljem a
tragédiát, amit személyisége fog bevonzani?
Kedves Hölgyem,
Két ellenhatalom így táboroz emberbe’, mint fűben: a jó s a rossz. S ha jó fölött a rossz
túlsúllyal áll: az örlő féreg ott van – a halál! Szerencsére Mercutióban a jó van a túlsúlyban, aggódni nem érdemes esetleges rossz döntéseiért. Ám vigyázzon rá, mert senki
nem szeretne tragédiát az ifjú fia körül!
Hajdu Gréta
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Morvay Anna plakátja

Mi várható a továbbiakban?
Bár ennek a lapszámnak vége, nemsokára újra jelentkezünk. Következő újságunkban
szintén tragikus eseményekről számolunk be, amik a közelmúltban történtek a dán királyi családdal.
Mi történt Hamlet herceggel? Gertrud megcsalta férjét? Ophelia megőrült? Mindenki meghalt, vagy maradtak túlélők? A norvégok elfoglalták egész Dániát? – Mindezekre a kérdésekre választ kaphatunk, sőt még sok más extrával is színesebbé válnak majd a
hétköznapjaik, miközben ezekről olvasnak.
Bodor Hédi
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Nonverbális eszközök
Az AnAnÁsz osztályban a nonverbalitásról volt szó a beszédórán. Hajdu Lujzának ez a képregény jutott eszébe róla.
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A Kozmosz osztály májusi beszédművelés óráin is a nonverbális eszközök volt a
téma. Ennek illusztrációja a következő képregény. Dobos Boglárka, Kristóf Ákos,
Molnár Marcell és Takács Eszter ötletét Bogi rajzolta meg.
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Irodalmi háziverseny
Májusi forduló

Beadási határidő: 2020. május 25., hétfő
I. Furcsaságok (20 pont)
1. Milyen néven árulták a fagylaltot a 18. század végén a Duna-part pesti oldalán? Fagyos csók, hideg nyalat, nyelves jeges?
2. Mi állt Al Capone névjegykártyáján? Az, hogy használtbútor-kereskedő vagy porszívóügynök, esetleg szerkesztő-újságíró?
3. Melyik Disney-mesefilmről állította Hitler, hogy minden idők legjobb filmje? A három kismalac, a Hófehérke és a hét törpe vagy a Pinokkió című filmről?
4. Melyik évben vezették be Magyarországon a jobb oldali közlekedést? 1908-ban,
1926-ban vagy 1941-ben?
5. Melyik épület látható az ötezer forintos bankjegy hátulján? A Lánchíd, a nagycenki
Széchenyi-kastély vagy a Vigadó?
6. Milyen bizarr módon akarták lángba borítani Lytle Adams orvos terve szerint az
amerikaiak Japánt 1943-44 körül? Gigantikus tükörlencsék és a napfény erejével vagy
gyújtóbombával felszerelt denevérekkel, esetleg idomított patkányok segítségével?
7. Kiről mondták: „Nem volt megátalkodott fickó, csak rossz volt a sajtója”? Dzsingisz
kánról, Hitlerről, Nero római császárról?
8. III. Pál pápa szertartásmestere lesújtó kritikával illette a készülő Sixtus-kápolna oltárképét. Mi volt erre Michelangelo válasza? Bosszúból róla mintázta az alvilág egyik alakját, vagy három hónapra eltűnt, netán lefestette az egészet feketére és újrakezdte?
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9. Milyen hajszín volt az ókori görögöknél a női ideál? Fekete, szőke vagy vörös?
10. Miért vágtak lyukat XIV. Lajos, a Napkirály trónszékén? Mert egy bejárat volt a kastély alatti titkos alagútrendszerbe. Gyakran kellett a szükségét elvégeznie. Támadás esetére búvóhelyet alakítottak ki alatta.
11. Ki mondta? „A birodalmak karddal kezdődnek és tintatartóval végződnek.” Gróf
Apponyi Albert? Honoré de Balzac? Mihail Gorbacsov?
12. Hol háziasították először a macskákat? Asszíriában, Egyiptomban vagy Mezopotámiában?
13. Hogyan kényszerítette magát Démoszthenész az otthon maradásra és a szónoklatok
gyakorlására? Csak a feje egyik feléről vágatta le a haját. Kékre festette az arcát. Megkérte szolgáját, hogy vágja tarkón, ha ki akarna mozdulni.
14. Bajor Gizi egy diákszínházi előadás után egy feltűnően zavarban lévő, beszédhibás
szereplőnek javasolta, hogy válassza a színészhívatást. Ki volt ő? Darvas Iván, Latinovits
Zoltán vagy Ruttkai Éva?
15.Melyik filmből származik a következő idézet? „Kicsit sárgább, kicsit savanyúbb, se a
mienk.” Az Indul a bakterház, A Pogány Madonna vagy A tanú című produkcióból?
16. Minek a következtében hunyt el a legtöbb japán katona 1945-ben a burmai Ramree
szigetén? Egy felrobban amerikai akna, egy krokodiltámadás vagy pestis okán?
17. Ki volt a biztonsági gyufa feltalálója? Eötvös Loránd? Irinyi János? Neumann János?
18. Ki volt az a magyar származású színész, aki Drakulaként lett világhírű? Kabos Gyula?, Latabár Kálmán? Lugosi Béla?
19. Ki mondta? „Nagy ésszel csak nagyot lehet tévedni.” Horthy Miklós, Jókai Mór vagy
Kossuth Lajos?
20. Melyik mai országban található Waterloo? Belgiumban, Franciaországban vagy Hollandiában?
II. Ilyen (irodalmi?) kérdések még nem voltak! (13 pont)
1. Egy röplabda meccsen hány játékos van egyszerre a pályán?
2. Milyen sportágakból tevődik össze a triatlon?
3. Háromszoros olimpiai bajnok, az első olyan versenyző, aki egy időben tartotta a világcsúcsot mind az öt vegyesúszó számban. Ki ő?
4. Melyik olimpián ejtettek túszul tizenegy izraeli sportolót, és gyilkoltak meg közülük
kilencet?
a) 1936 – Berlin
b) 1972 – München
c) 1980 – Moszkva
d) 2008 – Peking
5. A listából melyik az az öt sportág, ami a valóságban nem létezik?
Bárányviadal, feleségcipelés, füllabda, kötélhúzás fogakkal, lábfej-szkander, mocsári
úszás, nyolctusa, ököllabda, sajtgurítás a domboldalról, sakkboksz, szemtorna, víz alatti hoki
6. Párosítsd a sport nevét és a rövid leírást. (8)
buzkashi, capoeira, curling, korfball, krikett, lacrosse, mediball, wingsuiting
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a) Eredetileg a brazil rabszolgák táncmozdulatokba rejtett harcművészete.
b) Különleges madárszerű ruhában a hegytetőről leugorva siklanak a levegőben
az extrém sportolók.
c) Holland eredetű csapatjáték, feltalálója olyan csapatsportot kívánt megalkotni, ahol férfiak és nők együtt játszhatnak, és a különböző testi adottságaik ellenére
egyenlő esélyekkel indulhatnak.
d) Hálós végű bottal játszott labdajáték. A férfiak védőfelszerelésben játsszák, mivel az ütközés szerves része a játéknak, a nőknél viszont az ütközés nem megengedett, így csupán szem- és fülvédőt viselnek.
e) A sportág kialakulása a vadászathoz köthető. Északon, a befagyott tavakon
csoportba verődött vadászok nehezen mozgó madarakat céloztak kövekkel.
f) Ez a lovaspóló egy olyan változata, ami már Dzsingisz Kán idejére vezethető
vissza. Egy kecske tetemét hajszolják a lovas férfiak.
g) Egy homokkal töltött labdát egy gumiütővel terelgetnek körkörös mozdulatokkal. A hagyományos ütőkezelést a tai chival ötvöző kínai sport.
h) A labdát dobó játékos megpróbál eltalálni egy kapunak nevezett kis építményt,
amit azonban az ellenfél ütőjátékosa véd. Az ütő igyekszik minél messzebbre elütni
a labdát, hogy ennek segítségével csapata pontokat szerezhessen.
III. A Margit hídról (7 pont)
1. Kit tartott a közhiedelem egy ideig tévesen a Margit híd tervezőjének?
2. Milyen tömegközlekedési jármű haladt át először a Margit hídon?
3. Ki tervezte a Margit hidat, és kinek a szobrai díszítik a híd pilléreit?
4. Miből készítették a Margit híd első útburkolatát?
5. Ki az a híres költőnk, aki a Margit híd tragikus avatását verselte meg, és ki illusztrálta ezt a balladát?
6. A Margit híd 1935-37 közötti átépítése a kor egyik leghíresebb festőjét is megihlette.
A nagyméretű olajfestmény a Nemzeti Galériában van elhelyezve. Ki a Margit-híd című
kép alkotója?
7. Mi köze a Manci hídnak a Margit hídhoz?
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Poli-Logi
májusi forduló
Beadási határidő: 2020. június 1., hétfő
A megoldásokat Kováts Lívia várja ímélben a livia@poli.hu címen.
Négy feladatot kell megoldani az ötből, és minden megoldáshoz helyes indoklásra is
szükség van.
1. Két város között a távolság 320 km. Egy időben indul egymással szembe két vonat az egyik 45 km/h, a másik 35 km/h sebességgel. Az első városból ugyanakkor elindult egy szürkefejű albatrosz is 50 km/h sebességgel. Elrepült a szembe jövő vonatig, ott
visszafordult, és repült az első vonattal szemben. Ezzel találkozva ismét visszafordult, és
repült a másik vonattal szemben, és így tovább.
Milyen távolságot repül be a szürkefejű albatrosz, míg a vonatok találkoznak?
2. Egy díszfaiskolában háromféle fát (juhart, fenyőt, platánt) nevelnek három téglalap
elrendezésű parcellában. A fenyőfák parcellájában 4-gyel kevesebb sor van, mint a juharfákéban, és minden sorban 5-tel kevesebb fa van, mint ahány fa a juhar parcella egy
sorában áll. 360-nal kevesebb fenyőfa van, mint juharfa. A platánok telepítésekor a juharokéhoz viszonyítva a sorok számát 3-mal, az egy sorban lévő fák számát 2-vel növelték. Így 228-cal több platánfát telepítettek, mint juhart.
a) Hány sor van a juharfák parcellájában? Hány juharfa van egy sorban?
b) Hány platánfát telepítettek?
3. Egy bolygón élt néhány alien. Az alienek száma egy év alatt kettő híján a háromszorosára nőtt, egy újabb év elteltével pedig (az előző évihez képest) megötszöröződött.
A harmadik évben annyival csökkent a számuk, amennyi alien eredetileg a bolygón élt.
Ekkor 12-szer annyi alien volt a bolygón, mint eredetileg, és még 6.
Hány alien élt eredetileg a bolygón?
4. Egy kutya kerget egy nyulat, amely 90
nyúlugrás előnyben van. Amíg a nyúl 10et ugrik, a kutya 7 ugrást tesz, de a kutya
2 ugrásának a hossza 5 nyúlugrás hosszával ér fel.
Hány ugrás után éri utol a kutya a nyulat?
5. Adott egy 8 × 8-as négyzetháló. Ennek négyzeteibe szeretnénk elhelyezni 4 korongot úgy, hogy semelyik két korong ne legyen ugyanabban a sorban vagy
ugyanabban az oszlopban.
a) Hányféleképpen tehetjük meg ezt, ha
a korongok különböző színűek?
b) Hányféleképpen tehetjük meg ezt, ha
a korongok azonos színűek?
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Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Arra gondoltam, hogy most valami olyan
dologról tudnék hitelesen és szívesen beszélni, amit kellően behatóan ismerek.
Úgy döntöttem, hogy egy olyan útvonalat fogok kicsit más szempontból megközelíteni, amit hat éven át naponta kétszer
tettem meg. Nemrég valamilyen hivatalos papírok kapcsán el kellett látogatnom
a volt általános iskolámba.
Felszállok a négyeshatosra, ebben még
nincs semmi különös, hiszen naponta
közlekedek ezzel. Viszont a villamos most
az ellenkező irányba indul. Buda felé.
A hídon még minden a megszokott. De
nemsokára átérünk a budai oldalra. A városnak az a része teljesen más atmoszférájú, nem olyan benyomást kelt, mint a pesti oldal.
Abban a pillanatban, ahogy az ember
lekászálódik a villamosról, és már a budai talaj van a lába alatt, mintha egy másik
bolygóra lépne. És persze az emberek. Egy
másik szubkultúra.
Hirtelen minden olyan idegennek tűnik, mikor ha valamit jól ismertünk, az ez
volt. Körbenézünk, és a villamoson felismerjük ugyanazokat az arcokat, akikkel
minden áldott nap együtt utaztunk. Soha
nem ismertük őket, mégis közel vannak
hozzánk ezek a karakterek, azt érezzük,
van valami közös bennünk.
Érdekes belegondolni, mennyi minden
változott bennünk azóta, más életünk van,
és más emberek lettünk. A villamoson utazó
emberek viszont még mindig ugyanoda járnak dolgozni, semmi sem változott. Ugyanúgy élik a szürke hétköznapjaikat, szenvednek és boldogtalanok. De kitörni nem mernek. Az állandóság biztonságot nyújt.
A végállomásnál leszállva a buszmegálló
felé vesszük az irányt.
Befordul a 149-es busz. Ezt a számot

már azonosítottuk a reggeli késéssel járó
stresszel. Felszállunk, és megkönnyebbülten vesszük tudomásul, hogy a bérletünk
nem járt le.
A buszvezető, a személyéből áradó undor és megvetés az utasok felé, és az állandó készenléte a bosszúállásra szintén a régi. Megszokott helyünket elfoglalva kinézünk az ablakon. Megpillantjuk
a hentest, minden hentesek archetípusát,
aki ugyanabban a véres kötényben percre pontosan szeli át az útkereszteződést a
húsbolt irányába, vállán egy fél disznóval.
Pontosan ismerjük a megállók sorrendjét,
és azt is, ki mikor száll le vagy fel. Minden
négyzetméter felidéz bennünk egy jelenetet, egy emléket. És akkor megpillantjuk
az épületet, életünk egy időszakának legmeghatározóbb helyszínét.
Hirtelen drasztikus intenzitással zúdul
ránk az összes érzés, benyomás, pillanat,
arc és mondat egy másodperc alatt. Csend
van. A Föld kering a Nap körül, a Hold
kering a Föld körül, az iskola régi portása
a földön áll, és egy légy kering a feje körül.
Szomorúvá tesz, hogy semmi sem változik, pedig nincs ebben semmi szomorú.
Akkor miért tesz szomorúvá? Talán mert
az elmúlásra emlékeztet. Ha Budán jártok,
vigyetek magatokkal még egy embert.
Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!
Hajdu Lujza (AnAnÁsz)
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Az elballagott Márka, Maszk és
MIQN?! osztály gondolatai

2020. Április 29-én este,
az utolsó Virtuális Tanórában
A teljesség igénye nélkül
• A téli séták a PoliHázba.
Ami a szemétkosárba kerül
• A halogatás. Bizonytalanság.
• Semmit nem dobnék ki. Az ember a
rossz dolgokból is tanul, és építhet belőle. Ami a Poliban történt, én mindennek
örülök, hogy megtörtént.
• A sok harag . A sok fölösleges összeveszés. A szervezetlenség.
• Igazságtalanságok egyes tanárok és
diákok részéről, helyzetek, amikor mégsem érvényesült a Poli szabad és elfogadó
szemléletmódja.
• Az osztályban ért incidensek.
• Az, hogy minden alól találtam kibúvót, sosem vállaltam a felelősséget.
• Az, hogy a haladás, a fejlődés nem
megy olyan módon/ütemben, ahogy kellene neki.
• Nincs ilyen.
• Minden.
• Az osztályközösség konfliktusai.
• Furkálódás. Szűklátókörűség.
• A kudarcok és veszekedések.
• Indokolatlan mértékű (de jószándékú)
ragaszkodás bürokratikus szabályokhoz.
• Rossz jegyek. A pletykák, áskálódások.
• A rossz élmények. A csalódottság.
• Azok a konfliktusok, amik feleslegesek
voltak, és nem vittek minket előre, csak
fájdalmas pillanatokat okoztak.
• Néhány barátnak hitt ember.
• Néhány kihasználatlan lehetőség.
• A hangszóró, amin mindig borzasztó
zenéket üvöltettek.
• Itt hagynám azt az incidenst, hogy
majdnem kirúgtak egy bepótolatlan testkultúraóráért.

• Felesleges sértődések.
• Nem dobnék ki semmit, ez így volt jó.
• A felesleges tantárgyak.
• Szomorúság.
• Felesleges kötözködések a diákokkal.
• A kilépőkártyám.
• Nem elhozni a Polinak az aranyat a
diákolimpiáról.
• A kisérettségi.
• Bizonyos órák, ahol nehezen tudtam
nyitva tartani a szemem.
• A klikkesedés.
• Negatív emberek véleménye.
• Az utolsó két hónap. Vissza akarom
kapni ezt az időt. El akarok búcsúzni a
Politól.
• Konfliktusok a tanárokkal.
• Korán kelések.
• Régi hamis barátok. Veszekedések.
• Az, hogy másokban ne a negatívumokat lássam, hanem a lehetőséget.
• Néha azt éreztem, a vezetőség nem áll
elég rugalmasan bizonyos kérdésekhez. Ez
azért volt meglepő, mert a Polinak egyik
fontos lényege, hogy a diákok ötletei megvalósulhassanak. Sajnos volt, hogy ebből a
szempontból egy kicsit merevebb iskolában éreztem magam.
• Semmit nem dobnék ki. Az ember a
rossz dolgokból is tanul, és építhet belőle. Ami a Poliban történt, én mindennek
örülök, hogy megtörtént.
• A rengeteg pletyka. Néhány kellemetlen helyzet.
• Szervezetlenség, bizonytalanság, utolsó pillanatban kiderülő információk.
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• Stressz vizsgaszituációkban.
• Az első évem egyes eseményei és kapcsolatai.
• Negativitás. Sokszor negatívan álltam az új dolgokhoz, amivel demoralizálhattam a közösséget vagy a tanár lelkesedését...
• Az unalmas órák. Az elhalasztott lehetőségek.
• Igazságtalanság és olyanok kirekesztése tanárok részéről, akiknek nem egyezik
a véleményük.
• A késések, hiányzások és be nem fejezett házi feladatok.
• Az osztályon belüli konfliktusok.
• Szeretném kidobni azt a napot, amikor leestem a lépcsőn.
• Az ellenségeskedés. Bántalmazás.
• Az a szomorú tény, hogy az iskola legtöbb tantárgyából nem készített fel rendesen az érettségire.
• Konfliktusok: Sok felesleges konfliktus
volt az osztályban, amik – most utólag vis�szagondolva – nevetségesnek hatnak. Néha
jobb lett volna nagyvonalúbbnak lennem
és könnyebben elengednem dolgokat.
• Fölösleges vitatkozások az osztállyal.
• A mi mulasztásunk miatt elszáradt
növények az osztályteremben.
• A DVP csoportom motivációja.
• Az iskolabírósági tárgyalásaim nagy
része, főleg amikor úgy szóltak hozzám az
iskolabírók, mintha egy semmirekellő ember lennék, aki csak melegedni jár a suliba. A reménytelen csoportmunkák szenvedései.
• A portaajtó nyitó gombja.
• Goromba voltam másokkal, és nem
tudtam bocsánatot kérni utána.
• Az évente dráguló büfé.
• Egyes osztály-tanár konfliktusok, amelyek így utólag nagyon érdektelennek tűntek, de mégis sok energiát és bosszúságot
okoztak.

• Lustaság, nemtörődömség.
• A felszólalástól való félelem.
• A tanárok kevéssé/nem megbecsülése.
• A fölösleges 2. idegen nyelv.
• A türelmetlenség, kritizálás mások
felé.
• Semmit nem dobnék ki. Az ember a
rossz dolgokból is tanul, és építhet belőle. Ami a Poliban történt, én mindennek
örülök, hogy megtörtént.
• Bunkóság. Fáradság. Szorongás.
• A tanárok általi (néha) elítélés.
• A rettenetes menzakaja
• NAGYON KÖSZÖNÖM MÉG EGYSZER, HOGY IDE JÁRHATTAM <3
• Az előrehozott informatika érettségi.
• Az a helyzet, hogy nem tudok ilyen
dolgot mondani. Az összes rossz dolog,
vagy inkább csak kevésbé jó hozzásegített
ahhoz, hogy azzá váljak, aki ma vagyok,
és megtanított szeretni magam, és értékelni azt, amim van. Ezt is nagy részben a
Polinak köszönhetem…
• Előítélet. Felesleges feszültségkeltés.
• Befordultság. Nem szeretek beszélni
magamról, nem érzem létszükségnek, de
ha megnyílsz valaki vagy valami felé, akkor sokkal könnyebben lesz a további életed a dologgal kapcsolatban. Ezt itt tanultam meg, valószínűleg a csoportmunkának köszönhetően is...
• Azt dobnám ki, hogy életem legjobb
szakaszát nem zárhatom le rendesen.
Nem élhettem meg az utolsó heteimet/
napjaimat az iskolában, (egyelőre) nem
lehet egy rendes ballagásom, nem tudok
méltóképpen elbúcsúzni úgy mindentől.
Ez borzasztóan elszomorít. De hát ez van,
nincs mit tenni. :) Pontosabban amit lehet
tenni, azt mindent megtesz az iskola.
• A dolgozatok, beadandók. A nulladik
órák. Elsőórás tesik.
• A tanárok indokolatlan védelme, még
ha egyértelmű is, hogy ők is hibásak.
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• A stressz és bizonytalanság.
• Szeretném kidobni, azt, amikor üvöltöttem az egyik osztálytársammal.
• Intolerancia: Minden közösség más.
Más érdekeket képviselnek, és más dolgokra mondanak nemet. Én sok dologban
különböztem/különbözök az iskola általános értékrendjétől. Ez pedig néha komoly
kellemetlenségeket jelentett számomra.
• Osztálykirándulásokra lejutás, néha
nem ment könnyen.
• A „tinédzserkor” negatív lelki folyamatai. Tinédzser hisztik.
• A sok szerelmi dráma.
• Itt hagynám az utóbbi közel két hónap digitális oktatását, szerintem nem volt
annyira hatékony, mint amennyire nekünk szükségünk lett volna az érettségire
való felkészüléshez.
• Minden kifogás, ami miatt fontos beszélgetéseket mulasztottam el.
• A feketelista. A Biblia portfólió.
• Az éveken át épülő sarki ház a Politechnikummal szemben.

• Az év eleji osztálykirándulásokon kötelező projektmunkák. Nem utáltam, de
sokkal szabadabb lett volna, ha nem lett
volna semmiféle feladat.
• Emberek kiközösítése.
• A régi bunkó énem. A kudarcok.
• Hosszú várakozás a büfénél.
• Az, hogy ne akarjak túlesni a dolgokon, ahelyett, hogy megélném őket.
• A végzős évünk lezárását teljes mértékben kidobnám. A tanárok segítőkészsége mellett is borzasztóan érint, hogy ilyen
módon kell lezárnunk a sulit. Amire eddig
minden nap készültem, terveztem, hogy
milyen lesz, az egyáltalán nem történhet
meg többet. Az utolsó nap a suliban, hogy
„elköszönhessek” a tanároktól, alattam járó
diákoktól, termektől. A ballagás, hogy sírva vonuljunk utoljára együtt végig a hét
évig szinte otthont jelentő iskolában. Nyolcadikos ballagásom sem volt, most akkor
rendes végzős sem lesz. Egyik pillanatról a
másikra lettünk elvágva ezektől. Ez nagyon
elkeserít.
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A bőrönd tartalma
• Az, hogy mindig bátran merjem kinyilvánítani a véleményem.
• Magabiztosság. Csodálatos hangulat.
• A folytonos öröm.
• Az iskola szellemisége, amilyen értékeket képvisel a Poli.
• Kreatív, különleges, érdekes programok, sok választási lehetőséggel.
• A tanároktól kapott rengeteg támogatás/szeretet/törődés.
• Az az iszonyú nagy alázat, amit nap
mint nap láttunk tanárainktól. A sok szeretet, törődés, figyelem. A sok nevetés, a jó és
hasznos órák. Az a nyitottság, amit itt elsajátíthattunk. Mindennapi motiváció tanárainktól.
• Az, hogy mindig van megoldás. Nem
dől össze a világ, ha valamiben nem vagy jó.
A lényeg, hogy csináld azt, amit szeretsz és
ami a szenvedélyeddé válhat.
• A kialakult őszinte, igaz barátságok, az
a bizalom, amivel minden helyzetben fordulhattam tanáraimhoz, és legfőképpen az
érzés, hogy mindig van kikre számítanom,
még a legnehezebb helyzetben is.
• Megtanultam magamért felelni! Ugye
ha betölti az ember a 18. évét, akkor magáért felel, de azt nem tanulja meg, hogy hogyan kell. Itt megtanultam, hogy mit is jelent. Vállalnom kell a tetteim következményét, ugyanakkor meg kellett tanulnom magamat kontroll alatt tartani, és ha úgy van,
ki kell állnom az igazamért.
• Az összetartó emberek, segítőkészség.
• A csapos, különálló vécék.
• a gondolkodásmód, amit tanáraink tanítottak.
• A kedvenc tanárom. A nyitottság.
• Az emlékek a közös munkáról és élményekről.
• Lehetőséget kaptam, hogy megtaláljam saját magam, az utam és a jövőm, céljaim.

• A sok szeretet és segítőkészség, amit a
tanároktól kaptunk.
• Egy röplabda. A partneri kapcsolat.
• A barátok, nevetések, iskola előtti cigizések. A barátaim.Tolerancia.
• Az a tudás és tanulási kompetencia,
ami az évek során rám ragadt.
• Az A18-as beszélgetések.
• A laptop az osztályteremből.
• Az odafigyelés. A tudás.
• Szeretném elvinni azt az atmoszférát,
azt a családias, biztonságos, otthonos légkört, amelyet a Politechnikum nyújtott.
• A kapcsolati tőke, melyet ott szereztem.
• Imádni való tanárok: A Poliban töltött időm alatt lehetőségem volt nagyon közeli kapcsolatot kialakítani egyes tanáraimmal. Ez azt jelenti, hogy nem egyszerűen csak egy hétköznapi tanár-diák kapcsolat volt közöttünk. Úgy éreztem, hogy néhányukat tényleg érdekli, hogy mi van velem. Voltak beszélgetések, eszmecserék tanórákon kívül is, ahol nemcsak mint tanár,
de mint ember is megismerhettük egymást.
Hálás vagyok ezért.
• Az őszinte tanári törődés, nyitottság.
• A jó hangulatú beszélgetések Katával
és Tiborral.
• Magammal viszem a tudást, amit itt
megszereztem.
• A sok jó hangulatú osztálykirándulás emléke.
• A biztonságérzet, amit a teljes ittlétem
alatt éreztem.
• A csodálatos tanárok. Nem tudom elképzelni, hogy milyen lesz úgy élni az életemet, hogy nem találkozok majd minden nap
azokkal a szerető, odaadó emberekkel, akik
ennyit formáltak személyiségemen, és ennyi
tudást adtak át nekem.
• Böbét életem végéig a szívemben fogom hordozni.
• Az osztályok, a csodás közönség, és
azok a fantasztikus emberek, akiket megismertem, bármely évfolyamról.
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• A kapcsolatok, amiket szereztem, illetve kiépítettem az évek során.
• A közösség és az osztályom, amelynek
végig sikerült nagyon összetartónak és szükség esetén egységesnek és segítőkésznek maradnia.
• Az az önbizalom és magabiztosság,
amit a kedves, segítőkész tanárok adtak nekem.
• Minden, amit magamról tanultam,
az, hogy hogyan működöm együtt másokkal, hogyan tudok egyedül dolgozni, mire
vagyok képes, ha igazán akarok valamit, és
hogy mennyi erő van bennem.
• Vicces órák, szórakoztató programok,
sok öröm és a barátaim.
• Itt megtanultam, hogy jogom van az
egyenlő bánásmódhoz, és nekem is így kell
bánnom másokkal. Az, hogy a tanáraink
partnerként kezelnek, nemcsak a tanulmányok szempontjából pozitív, de arra is megtanít, hogy senki sem áll fölöttem emberileg, hanem egyenlők vagyunk, függetlenül a
szakmai pozícióktól.
• A közvetlen, elfogadó légkör, és hogy
minden problémára volt megoldás és mellé
valaki, aki segít.
• Az egymás felé való tisztelet.
• Életszemlélet, a Poli légköre, mindennapi hangulata.
• Eszmecserék a művészet tagozaton <3.
• Kézfertőtlenítő a vírushelyzet miatt.
• Tanulási útmutatók, bérlet, kilépő kártya, csoportban dolgozások, új lehetőségek, ERASMUS, angol tudás megszerzése, projektek, együttműködés, tolerancia,
Kapcsolda, prezentálási képességek elsajátítása, önismeret, jókedvű nyitó táborok, közösség, egyéni bánásmód, elfogadás.
• A jó, befogadó közösség.
• Az osztálykirándulások. A humor.
• A gondolkodásmód.
• Az, hogy a Polinak köszönhetően jobb
ember lettem, mint ahogy valaha is el tudtam képzelni magam.

• Tudás, összetartó közösség, véget nem
érő nevetések.
• A Poliban az ember személye, léte, és
nem utolsósorban véleménye elfogadásra és
megértésre talál. Nem feltétlen egyetértésre,
de arra szerintem nincs is mindig szükség.
Ebbe az iskolába rengeteg sérült gyerek jár.
Az, hogy milyen tekintetben sérült, a legkülönbözőbb módokon változó, de sérült. És
az mutatja a Poli legnagyobb erényét, hogy
én erről az itt töltött éveim után teljesen elfeledkeztem. ... Egyszerűen nincs ok az aggodalomra, csak hagyják megélni a gyerekkorod, majd a felnőtté válásodat.
• A szellemiség. A partnerség.
• Az életre szóló barátságok
• A tapasztalat, hogy milyen az ideális
tanár-diák viszony.
• Iskolán kívüli programok, amikor a
tanáraink barátokká lényegültek át.
• Egy kép az összes tanáról, akik tanítottak
• Kitartással és akarattal többre viszed,
mintha feladnád. Soha ne add fel, mert remény mindig van, és az hal meg utoljára.
• Az érzékenyítő foglalkozások (leginkább a Kapcsolda :) )
• A sok szeretet.
• Szeretném továbbvinni azt a tudást,
azt a bölcsességet, amit a tanáraim adtak nekem, és nem feltétlen volt a tananyag része.
• Az a fajta nyitottság, amit ott tanultam. (Igaz még nem sajátítottam el teljesen,
de nagyon próbálkozom!)
• Emlékek az osztállyal, amikben van
negatív és pozitív élmény is.
• A napsütéses növények a folyosón.
• Közösség.
• Barátok. Nyilván, ha más iskolába kerülök, ezt akkor is leírnám. De most mégis, hogy jobban belegondolok, úgy látom,
hogy jobb, tartósabb barátságokat tudtam itt
kötni, mint máshol tudtam volna. Talán ez
a legtartósabb dolog, melyet elviszek az iskolából.

42

• Kölcsönös tisztelet egymás iránt. Az
aranyos barátok. Az elfogadás.
• A rengeteg motiváció a tanároktól,
amitől sose adtam fel a tanulást.
• A sok-sok ölelés.
• Fontos oldala a Polinak, hogy az utolsó két évben a tananyag része a közgazdaságtan. Nem gondoltam volna, hogy ez a
tantárgy úgy fog érdekelni, mégis most ebből érettségizem, az utóbbi hónapokban a
mindennapjaim részévé vált.
• A szalagavatós tanári produkcióra
mindig is emlékezni fogok. Le a kalappal az
összes tanár előtt, aki részt vett benne és kitalálta az egészet. Még sohasem láttam ehhez hasonló szalagavatót.
• Az, hogy merjek segítséget kérni, mert
az nem kudarc.
• A sok-sok élmény, amit az évek alatt
szereztem: az évkezdő táborok, a sütögetések, az év utolsó osztályideje.
• A Poli lehetőséget nyújtott nekem
arra, hogy borzasztóan szerethető és érdekes
embereket ismerjek meg, akikkel életem legjobb, legmeghatározóbb beszélgetéseit folytattam.
• Megtanultam értékelni azt, amim van.

•
A magabiztosság,
amit itt szereztem. Mikor
idejöttem, akkor az az ember voltam, aki
egy szót sem
tudott szólni másokhoz,
mert annyira szorongott.
Mikor prezentációt kellett tartani valamiről, remegett a hangom
és a lábam,
nem tudtam elmondani egy értelmes mondatot se. Mostanra már magabiztosan tudok
beszélni nagyközönség előtt is, és nem félek
beszélni emberekkel.
• Tanulságok. A tudás. Némely dolgot,
amit tanultam, továbbra is feleslegesnek tartok, de rengeteget tanultam, ami hasznos. És
rájöttem, hogy tanulni amúgy tök jó dolog.
• A Poli szelleme és az a sok minden,
amit itt tanultam a toleranciáról, mások
megértéséről, segítéséről és elfogadásáról.
• Százezerszeresen köszönöm azt, hogy
ide járhattam, és azt, hogy azok a tanárok
tanítottak, akik.
• Magammal viszem azt is, ahogy megtanultam itt kommunikálni másokkal. Azt,
hogy hogyan tudom saját érdekeim képviselni anélkül, hogy másoknak ártanék, vagy
megsérteném őket.
• Magammal viszem a csapatban dolgozás készségét, az egymásra figyelés fontosságát...
• A tanárokat és diákokat összekötő híd.
A polis összetartás.
• Az, hogy a nulladik és a nyolcadik óra
sem jelentett terhet, mert jó volt a hangulat.
• A Böbe büfé, a spar, a pasta, a gyrosos.
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• Pont akkor kerültünk a Poliba, amikor
kis teenagerként a legkönnyebben elkallódhattunk volna, de a Poli mindenkinek segített, hogy értelmes, értékes felnőtt váljon belőlünk.
• A törődés. Figyelni egymásra, és nem
elsétálni egymás mellett.
• A könyvtár mint a nyugalom és a tudás szigete.
• A sikerélmény, hogy képes vagyok jó
eredményeket elérni.
• Mindent köszönök, Politechnikum
(beleértve az összes tanár, az összes olyan
ember, aki még színesebbé tette nekem azt,
hogy oda jártam.
• Az évkezdő tábor :). Segítőkészség.
• Az, hogy nem mindig nekem van igazam! Nekem ez nagyon nagy tanítás volt a
Politól. Aki ismer, az tudja, hogy szeretem,
ha igazam van, de a Poli megtanított engem
arra, hogy néha nem nekem van igazam, és
én ennek nagyon örülök!
• Szeretném vinni a Poli hangulatát és
arculatát is. A lazaságot, a színességet.
• Egy közgazdász tanár a befektetési tanácsokhoz.
• Tanulási zavaraim leküzdése, stresszes
iskolatudat elengedése, elfogadtam saját magam, önbizalom. A tudást megszerezni szeretve is lehet... Személyiségformálás, felnőtté
válás, felelősség, véleménykifejtés.
• Az iskola hangulata, humora, sokszínűsége... És biztosan magammal vinném
még Domó és M. Péter vicceit, mert ezeket
soha nem lehet megunni! :D
• A boncoló eszközök.
• Szabadság. A tolerancia, amit az iskola mutatott.
• Az élet értelmének a kutatása a tizenöt
perces szünetekben.
• Nyitottság az új dolgok felé.
• Az a felfogás, miszerint merj kérdezni, és merj vitát kezdeményezni. Ne maradj
csöndben!

• Nyitottság, elfogadás, kritikus gondolkodás, vagyis a Poli szellemisége.
• Minden emlék tapasztalatként.
• A stúdió felszerelése.
• A jó cigizések a szünetekben.
• Támogatás. Jó világnézet.
• A röpiszakkör csapatszelleme.
• Az osztályfőnökeim lankadatlan támogatása és a példa (pl. emberiesség, empátia, szolidaritás), amit mutattak nekünk.
• Az, hogy az osztályom mindig képes
volt kibékülni a viták után, és az igazán fontos dolgokban mindig sikerült kiemelkedőt
alkotnunk közösen.
• Úgy érzem, hogy itt tényleg megtapasztalhattuk azt, hogy nem mindig az történik, amit mi szeretnénk, de ezt is el kell
fogadni. Az osztályfőnökeink mindig igyekeztek úgy alakítani a dolgokat, hogy mindenkinek a lehető legjobb legyen, megtanítottak a kompromisszumkötésre.
• Az, hogy lehet egymásra számítani.
• A régi médiaórák Rózsa Katával és a
Dáviddal.
• A jó élmények. Összefogás.
• A barátságos környezet és az érzés,
hogy otthon érzem magam az iskolámban,
és egy olyan közösségben mozgok, ahol elfogadnak és segítenek nekem, hogy elérhessem a céljaim.
• Az évek alatt megtanultam a problémamegoldás helyes formáit. Mintát mutatott a Poli mind tanár-diák, mind diák-diák konfliktusok megoldására, a mediáció
fontosságára. Emellett az értékelők készségszintre fejlesztették bennem a problémák
helyes közlési módját.
• Az hogy, kaptunk lehetőséget, hogy
véghez vigyük, amit kitaláltunk.
• Az, hogy mindenki mindig változik,
és ez jó. Folyamatosan tanulunk egymástól,
fejlődünk, formálódunk, és nem baj az, sőt
jó, hogy nem ugyanaz az ember lép ki a Poli
kapuján, mint aki egyszer anno belépett ide.
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Festmények
karanténban
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alkotásait.
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