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A lanárokal .Iakab .Iudit, Mtr|nár Laios. Szász Katal in képvisclték.
Vohak számtlsan órdekl(í<lők is: tlulás t:szlcr. Cstrncsi, Schittlcr N{átyás,.|tr|rn L.onl''crs, l.til(ip
Katalin. Pclravich Mikl(rs, Csiesi stb.
Meghívoll vendégürrk: Szabti Lászlti, az lskolalrír(rság rósziríí|.
()r(imteli vtrlt a nagy li'tszám!

A k(lvclkcz(í napircndekeÍ szavaztuk mcg:
l" Az IT műk(ltlósi rcnd.iének változtatiisa
2. Áz Isktrlabirtrság.javasIata
3, Az úi értókclési rcnclszcrr(í|
4, A tanlárgyl'cle|(ísi rendszcr ú.i arca
5, A napk(izir(í|
ó' Ilgy bcadvány a <lohányzásr(rl
7, }:gyebck: a kuraltiriumi tagság vá|asztásártil

az trrszágtls diá kszerv ezelhez csa ll a ktlzásrti l
az tlrszágos tl iákúi ságok hoz csatl aktlzásrt'rl

Nagytll markohunk; az els(í három napirend kit('llölte az id(ínkct.
l:lÍ'ogadtuk 23 szavala||a| al' IT műkildési rend.jónck vá|toztatását.
llszerint a képvisclők:
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l 3 tanár
Szavaz'a| arány:
!  d iák 13
n szül(j |0
n  t aná r3x - ]  9

Képviscl(ít lrelyetlcsitcni ncm lehet, a válasáás l fiíre. l évrc sztil. Ilatártrzalké'pes az IT a

SzÍjI(í
Kovács Judit

Tarián Zstr|tné
(ieszti R(rbert

Száva I:s:rtcr
I}aloghnó RaÍlai
lltird(ísné Szalxi
T(rth AndrásnÚ
Spollár [ 'ászl( l

{,'-'

sr.av az'atsz'itm 50%-nak i elcn iitc esc1ón.



Lr' Iskolabíroság módtrsítt! javaslatát megismertük. Nt-1mi vita következett a javaslat
értelmezésérő|: szabadság-visszavonásról vagy nagyobb, aggódóbb odafigyelésről van-e sz(l.
Ílrctekesség, lrtlgy a jelenlévő szülő- es aiíttirak"'egyetérte-ttck a tapasialatok birtokában a
módosítással. Szavazáskor 25 szavazattal az IT elfogadt,a az' etőterjeszÍést.

Az, itj órtékclési rendszerrel kapcsolatos szenvcdélyos vitában Í'e|merüh a kérdés, hogy mi az
IT hatásköre a kérdésben. Ennek tisááeása után először arról döntötttink, hngJ - e.tot..to'i
rendszer ügye szakmai-pedagógiai kórdés-c.

Igen szavaza|:2|, nem: 3, tartózftodás: 3 volt.
Az IT szülői és diák oldala hangot adott rosszallásának az órtékelési rendszer puccs-szerű

bevezetése miatt. A tanári oldal elismerte, hogy komoly hibát vétett, mikor saját műktiáési zavarai
miatt, bár mindcnképpen j(lhiszeműen belekényszerült ebbc a megoldásba.

A későbbiekben az' |T azz.a| foglalkozott, htlgy az osztáiyok sziilő és diákképviselői
elmondják ésinevéÍeleiket az úi órtékelési rendszerrel kapcsolatban. Kidolgoztuk annak módját'
hogy a képviselők hogyan kcreshetik meg a sziilőkel és diákokat abhól a célból, hogy az czzci
kapcstllatos véleményekel összegyűitsók, i's a llu|rogásnak álgondolásra visszaküldjék o[tóber 4.ig
bezárólag' Az IT felkéri a lluhogást, hogy vitassa meg a felvelésekel, amit lehet' fogadjon c'l
belőlük, amil ncm, az| az' IT clőtt indtlkolia maid mcg, lrogy miirt utasitia cl.

A kövelkez'o ÍT ülés ennek mcgfelelően: október 22-én lesz. A félbeszakad{ i's elnapolt
napircndekkc| íblytaljuk a könyvtárban aklor.

,,A ktrcsi vissza, p()nÍ S()rcmelés....'- ahogy IT küldöll lársunk mrlndla.

Budapesl, 1996. szeptember 26.
Szász Ka|a, az' IT titkára

Hedves Diokok és osztó|yfőnökök!

Í1z Ügyeletok Nopközi-be|i pon[ozóso nam hozott ket|ő eredméngt. KÜ|só
érdek]ődő nom Vo|t (csok vélat|enÜ|), o do|gos osztólpok kívóncsiok voltok vé|e.
ményÜnkre, o hóngovetiek nom ho|lgottok meg minkat.

€zért ú9y döntötlÜnk, hogv oz érintett oszEólg Üg9olotének vége falé (végén)
de|ególjuk mogunkot oz osztér|yidőre (eset|og mós olko|omro), ohol oz osztó|lgol és
onnok fónökeive| mindonképpen tcrlólkozhotunk. ltt fogunk boszé|gotni és pontozni. R
ngi|vónossógot mfonoptól o róc|ió, egv, oz Ügyolet eredményoit hirdető foliÚjsóg és
hovonto o Poligróf biztosítjók.

Hcr vo|omi problémót je|ontono Volomikor, vo|ome|9ik osztó|ynok meg)e|enésÜnk,
je|ezzétek! (Mi nd i 9 előr e szól unk jövetol Ünkr.ő|. )

Lego|óbb onngijó Ügye|etoL kívónok mogunknok, mint tovo|y vo|t (7)!

Üdvózlottel'

Budopost, 1c)96. szoptomber 10.
íVlolnór Lojos

oz Ügge|etot Pontozó Bizothsóg nevében
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Az |tt ÍRTÍRÍLÍS| RÍl|DRo|'*
A témához hozzásző|o sziilők nagy többsége kifogásolta!
Volt aki kérdés formáiában adta tudtunkra: nem üdvözít(í, hogy a szüliji il|. a diák oldal
véleményének kikérése nélktil történt a halározat hozatal' Nem nrond ellenl ez az alapszabállyal.l
Van- e értelme utólag véleményezni ez'l a döntést, változtathat.e valamit ezen a helyzeten? AZ IT
tárgyalta-e már ezt a kérdést.l

Volt egy anyuka, aki elmondta, hogy ott ahol ő tanít, egy angolnyelvű szintén alapítványi
iskolában, a vezelés azt tartja FAIR-nek, ha a tanuló a négy éven keresúidJ azt a tanítási módszerl
kapja, amit az első osiltályban számára bevezettek. Ez nemcsak a szülők és diákok csalódottságát
kerülhetné el, de pedagógiai szempontbtil is halásos lehetne, mivel csak ily módón lehet egy
pedagógiai módszert jónak, ilt. elÍbgadhalatlannak megÍtélni, ba arlkövctkezelesen végig csináljik
az érettségiig.

Az én vóleményem szerint az úi órtéke|ési módtran a tanártlk szubjektivitása nagyobb leret kap. s
ezáhal előfordulhat, |rogy az, <lszlá|yzat ncm csak a ludásszíntel, hanem az clőilélc.tet is tartalmazza.
(iondolok itt különösgn a mosl bevczetendő napl(lszerű bt'.iegyzi'sek nyi|vánÍarÍására, ki vcsz riszt
uz orai munkában, s ki az aki azt nem láttrgatja. Tudat alatt is beÍblyásolhatia a ktlnekl megili'lÚ'st
(gtlndoliunk a Pavklvi reÍlex műk(rrlésére).
Mejegyzend(í ittaz a tr.lny is, bogy a lr(lnusz rendszer bevezetéséve| már clkezdőd(it| el, a Íitlyanrat
ami szerinlcm konfliktus eliíidézijic lehet, megmérgezheti az cgószst.lgcs' nyugodt légktirt' l]ár
stlkan éltek ezzel a lehetőséggel, í'elismerve: milyerr egyszerűen' vagy k(innyen lehet megajánlotr
.iegyet szcrczni eselleg a lexiká|is luclás (ami az i'rcttsógin elengedhclcl|en) kárára. Nem |riszcnl.
lrogy hosszúlávon ez clőny(is lehet a diákok számára. Az estelegesen f'elülbírált, a mcgérdemeltncl
'iohtl érdemjegy a diákokat méginkátrb visszaftrgia a tananyag megtanulásátril, s majd a cltint(i
vizsgán kudarcot vallva szembcsülnck csak a hiányosságtlkr(ll' Szerintem ftlnlosabh, htlg1' a
télremenő vizsgákon szerepeljcnek erednrényescn, minl az, lrogy sok látszat sikcrcket ér|cnck_c'l. (
gondoljunk a kisérettségi, de leginkább a nyelvvizsgák siralmas eredmónyeire, s annak a diákokra
gyakorolt pszichikai hatásáról).
Az eddigi kót érettségi vizsga eredmónyei sem indtlktrlták ezt a változtatásl, hiszen -tanári
vélemény, il|. a vizsgabizttlsok véleménye szc'rint - xl,t|t lee1rcllségizők nem muÍal1ak a vizsgájuk
stlrán sem kigmelked(íbb, dc rosszabb teljcsítményt sem' mint más középiskolák végz(ís tliák.iai'
Tórjünk vissza a sziilők és diákok csalódottságára. Annak idc'ién fe|vázoltak itt egy ú.j lelreliisóget a
tananyag elsa.iátítására, demokratikus légkör, szabad akarat, elhatározás, (inálló d(intesi .iog.
szabadság a megszokotl beszabályzott iskolai mír.dszerckhez kelpest, htrva lovább clhittük, lrrrgr,
véleményíink bofolyásolhatja az isktllai munka rnűködését, az egészsi'ges emberkapcsohtól
kialakulásá|. h.zze| szomben óvr(í|-óvre vissza vonnak az eredeti engcdmónyekből, űgymtnd a diák
érdekében, ''szakmai-pcdagógiai kórdés.'.nek kczelvc a lémát (a tanári olda|ról)' ' nem hagyiák
érvényesülni az egyénisóg kitxtntakozását, mogin{ kezdik sztlrtrsabbra beszabály<-lzni a diá[ok
szabadakaratának az érvényreiutásának a lehetőségét, htll trlt .itillehet a pedag(lgus köz(iség is
cgyetért ut,za|, hogy llltástlkkal nem lehet hatókonyan orcdmi'nyl clérni. ljn valltim ma is a)t a
mtudásl, bogy az, ember lcg|obban a.maga kárán tanul. tlát hadrl tanuljanak a diríkok is, a maguk
kárán Inkább most, mint később az Í.urmjN. Nem vó|etlcn az, , hogy az cls(í tlsztálytlsok e'liek
leginkább az'za| a lehctőséggcl, hogy az, (>rár(>| kimaradianak.

Aze|bírá|!tsná| nc az'|cgyen a mérvad(l, ki mcnnyire nyüzstig, hanem al ami| aviz'sgán produkál,
(minl ez vtrlt a kezdelben). S az credménycssége{ a tanárok úgy próbálják elérni, hugy itlbban
segítsék diákjaikat az elsajátítandó anyag (a lehető lcgiobb) jegyzetcinek időben valo etadesával, s
ha kell.szájbarágó mildon magyaráz,ítk e| az' anyagirt, hdgy.mindcn ''érdeklő<lő'' mcgér1se, ne
veszítsék kedvüket az' á||andő -ncm tudom megcsinálni- feladatokkal, s igenis annak kóng lcnni a

*A fenti írásban a sz,erkesztő semmiÍéle iijí.,,iátá,t,,,- huir,,Ít 
"éErc,



|egÍőbb tananyagnak ami az érettségi yizsgán szükséges. A plusszí hadd döntsék cl maguk, htrgy
érdeklődésüknek megÍ'elelően mikor szíviák magukba, esetleg csak a tanulmányaik befeiezése utái,
ha csak akkor tudnak eÍTc időt szánni. Ami elrdekli őket úgyis utánanéirnek, elolvassák,
Íanu|rnányorztk. ÍIisz, nem aZ a cél hogy elvegyék a diákok kcdvét a lantárgylól' hanem ht'gy azt,
megkedveltessék veltik.

Üzleti szempontból megvilági|va, tekinthel.iük az iskolai rendszert cgy szolgáltatásnak. Nekiink
szülőknek és diákoknak |elkíná|tak va|amil, amire veviík voltunk, s amibő| évről- óvre
visszacsípnek egy kcveset, vagJ nem is keveset, s ily módon már nem aá kapiuk a vételárért amit
igérlek, amit várlunk. A VEVO megkárosílása!?

Nenr értcm, ha valaki képtelen betarlani a számára előírt kötelezettségeket, s a jogokal is sajátos
módon értelmczi, akkor miért kell mindenkirc kiteriodő szabadságclvonásÍ alkalmazni, rniért ncm
csak a vétkezőt bünteiik.] Esetleg, úira lehetne vizsgálni az e|múlt évek tanusága szerint, hogy a
szahadságával visszaólií diákka| szemben nniktrr, ós milyen szankcitik alka|mazható[- a
demokraÍikus elveket meg nem sértve!

A f'entiek figyelmcnkivül lragyásának credmónye képpen, elgondolkodtaÍó hogy, mit(í| nrara<l
alternaliv ez aZ iskttla, ha egyáltalán alternatívnak akar maradni, ugyanis a ft-'lkínáh végercdmi'ny
ami órcttségit, nyelvvizsgáú, külonbtiz(í Í.akultáciíls lchetőséget, szakkörök működését kínália, hát
CZ. már minden hagyománytls k(izépiskolában adoll, s(ít egyrc tÖbb helyrtíl lralltlm. hogy
l(irckednl-k a diákok szabadságának a n(tvelésére'' hovattlvább másutl kczrlik i(l| érezni magukaia
diákok, míg itt a szabadság ízét már megízlclő lanultlk lelke kezd keserűsóggelmegtelni.

Az iskola .iövőiét illet(íen elgondolkodtaló: lessz-e még vonzere.ie a hagyományos clvek Í'clú'
visszaforduló iskolának, a ttrvábbtanulni vágyó diákok számára, a lt)bbi t€yre inkább a ktlr
szc'llemének megÍ.elelően haladó gtrndolkodású iskolákkal szemben. Ncm hiszcm, hogy a választás
elottállir i{ úságért folyó kűzdelemh(íl vesáeskónt szeretnénck kijulni.

Budapest, 1996. szeptember 22.
TisÍelel1el:

Ttith Arrdrásnó szü|(í

Tq|ón nem lÉső
|ggy dksélet nolgó|órcl

fi tovolyi év vÓge hoiníióbon' ot lvzóró Írírom elŐtt PnibúItam ösrrcaredni
infiormúcÍót, mqgomot: me]Í{k orztó|yt mÍúÍt lehetne kÍemelni' mifyen em|lkezetgtet
o|kotte* I995/9ó-Don. }lonkún Íe|bnrű|e ol ÍnterirÍ vo|t: filrdeztem
oÍzt{ílyÍőnöktit' srg|Ítqnúrt' ného Qmbert ir' Ör ir |s uo|tqk róBcdvo u frűrodtsígltó|.
fuy tÖrtrnh.t?fr mgg' hogy fl eg$t orrtiÍ|Tn{| nmr talrí|tunk em|ítlrre mé|trit, qrre
kÉnysrererm ckg]fim mfiir va|omit mondgni. SikerilÍt is rgy |ró gyQng{t. Pe{ig
he|rttg Üerr{lhgtten w|no egy nagy g3anÉny!Ől' one|yct gtoton' troPotoltrn'
érzérse| csinrí|tok neg. őt xtlqgtattók o negydikescket.

Erenm| utó|og' de nein c|feledtt' n{gy hrinoppq| |t€rrűbb';de ql lr(enDűl |e
ngm YoBlÍg' q köwtlező Dollogrf,r Í"|é féftÍton' Üe o tcttet $!tyÉn rlrté|re|vt
ktisriiBtekk Bennetekct KriBé-s |rínyok és snítof,!

Tlsztelettel:
]'|o|nűr Lq|or



{?ő,lil,,lt7at
tq,ma,lae,o7e,lt,/eőalt,/ta,l/te,aa1ztn,hzűú-n,oJ

,rlgilÁ eln,e,/é,Á ibt,tüitl, maglaA&íl a7,"Ízuyao1czilegty/uÍ7 wck/,neát a ói;ian.lcigli4 c,7e,i lrl,-
un,lrl,talrl,I a7egry..enk;aiö1i ÁLel.Á,ag'ywínlu5,h,ne/c{nna ó$lal.Á{wi| éo óe,(capc'űí ibonibu nutgeíl
a7 nzlgtgt,'tl;.hlaegrtíe, ,,ú3 *á, otnk)a ua,(a,, 

7aeÁcnatv/ll/n* 
eu7, utui/toatot+ aat!,elő.tt, ű{ií|,e, nrcgt. tl+,

n?a/,4l/tta.|má/Ú' cgt.gt,tac,eiltlóe, e,l.ó'e,e#Á. éa,Aagy cz,7 t,o,aömanz/t'./eaecÁő,lc nn, eúe/'rrc./t' epy ico l.c,/ta*/
Ác7coucl nznnagnztcueo láóa,il ekmú,ll liÁaÁáa, cLózí.r,cló,, ,:veÁao/a,o*Á"g.y"g a7laio+na/t g'yö.
Ácalí.ac'., lzíl,euÁál ego'ceÁel' /tcÁnci cgyi.Áo/c'Áó't. ta,ía,, a, mzíoiÁ /cÁch, rl,7, ál,.ÁoonaÁ gyi;ieaíl ryó-
nelhzurlivtt,tll,, /lo'gt21 innazk a,7 űo/tat eoÁc,lt, (w,/ /ttrycr tw/l*a7 e./lsll,/tal{li^t/t<,v,ú;7 teniinln.-/t

/c,ttz,/tón, *eg'yőg' /á1a, egy zcl{ezu.l.ót ui,eÁan,y/, lt;at h/oc/,1n'{en/ (onÁlitíől óac,uÍ,fueÍ.n, ű nug6ik,ll

ryQ.áa,a/íÍhlnacgtnru,atukl,/tlhlÍtu,cílt.
éb lba e7 í,'c,1l,tu!cmali;a, nrie tuig.ytl, u|llátl, a5 /ony'lanl, nte,nl.l/iÁóÁe,.
,,|,|avylncí;a/:.ú7nagy lc.mlf,lom, a,li.ilt,turiga(ruLí, clay'y'uyi lqigr(aaitc ax tutlsy.tiildl

í7?ilulal rl,1, ntűt,é,tle / iieeil. ,47, utli,ic,lnis 1:4.y', /tittily, f//áli+ ia, a71<ilága.t riJ
őn|,óÁe/i..li w,uta7e,o/, nziÁőzo/ agy*lotig11 cí;; Árgr/, n,yagcllnuil nnml rit/.,,/,i /lAah' eg." ,,,in n,i,
tilegeau nyc'hű ory,{'ály/iítui#, lybrcu'/ tl ttlttl'tl,1t,ózu (,/á,,.a,,y aclsligtrl, /l;e-ttc.t,c,l /txta,1,o*i.u;/. ../,;

/,e./,én e7óa ua,h, a,7, í,furáu,w ao7*il.yt/,őoli)Á, a,i/tt: ry,űútíenu ryolii, ;,t ry,a7ito, h/Áí'óen, /tll,,t<,tt1lt/l,.t
w/'a a,z.il áa|óÁe/á,ll, *'ruta7ea,h,.,x, ,d;7. trugr.y reaiint Áe.gyág ucil,lz a,j al/enna,/ít ift,lilec/lniÁlnt,
tl?/to/ oly ,.r,'g|.y ,,al,o au rh.nu,/tclickl, .,/i, ,*g,y uirAli,tt,y t,a(zt. /tegyóg ru1jő'ory*ilyia.loqltl Áo in
tú1lgru,ulu{oxea. é.xen/ut*{z$ttl b nlcltileí t,a.llti i'r,g,y &/144./ óc,/l,tlt/, cmtó.;ai,,A, ÁiÁ lo'4i1,hÁ. q
nlííú,rye/ ÁtíariÁ íi,7/l,nlor;gál, nlí/y nagy rcliátk/aneno/t t'alcizutÁ /ti/cti,

,Íi;z'c;'t ;2jánuio - c/-tti./

Egy mond at az ecctivá Sró1

Ha ccctet - iszol, .(nre rt n)cszct 
".2"f ,l l c  cs r r t l i i  l k<rzz ,  h r r lX r  p i c i  re  c .  l . t z . ' l

a  s :< l l .a  sző  nycgpaJ lo i i  n . rk  tc tc j i . t t ,
lc ' : .r lá l . . 'h is Ír11,. e.r:et l ,  s e .s;tk .r: t ' lc i( ' rr
t ,{rtasz cnrte k a rctte nctnr.k,
r lc.nlár .scjtet l  ,  nt i lyen, ttt ik<lr elte ntcttrck,
rrrilycrr érzés lehet az irz élr,c tcnretós.
antikor az egyik sZen}er.l si r, trevc't, ós
kiícl ly ik a szát lra a fá ir la lorrttó l .
( .r;ct l ,  aht l1ry ráJ tt i r-a táj . la l . ,rrt .kt i1,
1. ' . ' . l ig ne ur ft l|ys: '  I lcnl . i . .z,  ncnr órtr l .sz, i - .rze,.|
ttt in..Ictt tagt ' . lat az i i1x, '<r1.1 , tór(|c(|
a fáll.'an, konyt;kotl a halll-an láto.l,
rrcnr j ön a lcvegő, szát lat tát<lc|,
Itr.ssan clf 'c le alszol c.scnclberr.
| . ' á r  n r in . l ig  r ' i ta  vo| t ,  k i  n r i t  úr t  ( . sc l ] ( le l ) '
kí troz az íze az ccctt:.s lórre k,
.\.cz t.l télry nreg az iff tnost lc nenr írt térryck
.. ' leven hr '|m.i  tcsznck tégctl ,
érzec| a véged, érzer.l 

" "i!ii1,,", Miirt<ln - Káosz



NEV

Sznkrnr'lÁni foqndóóRÁk

NEV
Kalina Yvettc
Kellcr Norbc.rt
Kocsis Póter
Krausz Tamásné
Láng Andrea
Lendvai Györgyi
Maiz| Íjrika
I)r. Martrsvári Pó'ler
Nlcnllcr Gyula
Mihók Viktória
Mo|nár Lajos
Murányi Nalasa
Nagy l lona
|)uskás Aurél
Samucls, Martin
Sánta Judit
Somogyi Ágrlta
Szabó Lász|ó
Szász Katalin
Szmcskil.Iános
Szűcsnc! Szabó Katalin
Tauber Sándor
Váczinó Arnold ll,va
Varga Ádrienrre
Vercs ( iábor

l]arla Géza
Bágyi László
Conyers, John
Cseh Andrea
Csürke lbolya
I)arázs Dóra
I)aróczi .Iudit
I)iósi Alojzia
Fancsovits Rila
}ehér Márta
Iirldtlr ílva
I;(r1h An<lrca
lr(íz(í AttiIa Lász|r,l
( iaál lmrc
( iallai /.sofia
(iavallér Csaba
( iu|yás ílva
lIaász l;crcnc
IIackctt, Cirlin
Ilann Pólcr
tlercndi Agnes
Ilorn (iábor
I{orváth Álcxandra
Ilorváth Róberl
Jakab Judit

csütörliik 2. őra
hélÍő 4. óra
szorda 6' óra
csütörtök 5' (lra
szcrda 2. őra
csütörtök 2. őra
szerda 2. őra
csütörlök ó' tira
pénlck 4. óra
hétÍií 3' tira
kedd 3. (rra
kedd 5. tira
póntck 2' tira
|rólf(í 5. tira
kcdd 3. rira
pénlr.k 2' <\ra
pintek 5. tira
szcrda 3. tira
lr('1Í(í 4. tira
pintck J. ora
hótÍő 4. <ira
csülörltik l4'00
hótftí ]. irra
szorda 4, őra
csüliiítik 4' őra

csütörtök 2. őra
hótftí 4. óra
szerda 5. óra
hétftí 4. tira
kedd 4. óra
csütörtök 2. ora
csütörtök 5' óra
csülörtiik 5. óra
hélÍő 3. tira
hétÍií 3. <'rra
pónlek ó. r,lra
kcdd 2. (rra
lrétÍií 4' tira
szercla 4. rlra
péntck 3. óra
kcdd 4. tira
kt-rld 2. rira
pénlek 4' rira
szerda 4. rira
hilÍ(í 4. rira
csiilörliik ó. óra
pénlek 2. óra
hótfií 2. tira
pintek 3. (rra
csül(irltrk 4. tira

I SKOLAnÍnósÁct H"{TÁR DZAT

A Sártrspatakl Zsuzsanna. (ién-resi l]a|ázs. |}ágyi I,ászlti (isszelélclÍí Iskolabírtiság l99(l. okttibcr 2-áll
Kapuy Márta iig1.ét tárgyalta.

AzoslályÍiíntjk(ik 199ó.iúniusában azl |elerrtcllék bc az Isko|abírtiságnak, hogy Már1ának 3.3 igaz-olatlan
(lráia gyrílt tisszc az óv végéig. Már akkor azt javasolták, htlgy szcptcmberhcn kcrüljiin stlr a tárgyalásra.

A kicsi késéssel mcgtartotl rncgbcszélé'scn tisidáz-ni prilbá|tuk' hogy ponttrsan lrtlgyan kelctkczett a 33
igazcllatlan óra' Az derült ki' htrgy 2ó tjra leslkultúraórai mulasztás, ltibbsziir is elstí cirai úszás. (Az oslály
nrindlrárom írrája c|síí (lra vtllt.) Mive| cbbcn az évben nincs úszás, továbbá nincs clső tirában tcslnevelés'
valaminl Márta szeptenrberi lérrykcdése ncm ad trkttt aggtrclalomÍa, az Isktllabíróság lczárr vétségként kczc|lc
az ügyel'

MáÍtát hibásnak találtuk. de bizalorrrrrral tckintünk az idei év cló, igy a lavalyi vétségéérr enyhc büntetést
kap: figyelmeztetést. valaminl az idei lehetseges igazolatlan óráinak számát 30-rríl 20-ra csökkentjíik'

[{a bizalmunkkal Márta visszaél' kérjük az oszályÍőnökijkcl, azt az'onna| je|er,rék az Iskcrlabír(lságnak.
Annak hitében. htlgy cnc nem kcrü| stlr:

Bp.. l99ó. tlktóbcr ()4' 
Az lsko|abíróság ncvóben: t}ágyi l-ászl(l
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Az |998/97.es |anévben
indí|ot| szakkörök

- MaÍematika fe|vále|i vizsgára e|őkőezí|ő szakkör
. hét{őnkónt l5.|5 . |7.oo (Gava|lór Ceabáva|)

(Els&orban olgan feladalok ás faladalso-
rozatok tnegddása ttirtónik meg ÍÍ-|, amelgek a
nalenalika felvótelÍ vÍzstákon nagg vaÍóezÍnű-
séggeÍ alőforduló lípusúak. ölletek, új nódszerek
megÍsnerésáre ie sok lehetőság van.)
- Másik 8zínház - hótfón ós szgrdán Í6| 4-1ő/.
(Majer Tibor randez)
. Másik g|údió . novernber ||.|ó1 hótfőn ós
szgrdán 1/2 44a (Majer fibor kópez)
- Singing skulls (angol nge|vű színház) - a
rnásodik negged6vtő| keddenk6nl óe
pánlekenkón{ |5.3o-1ól (direcled bg John
Congers)
- }|e|gasírás szakkör . hátfőn 3-rd (Bá!gi Lász|ó
dikrál)
- Dispula (száva Esz{er vgzelósável ós Fólh
Andrea közvetíÍósóve|)
. Videószakkör . keddenkón| l5.|o.tő| (Pá|os
Ggörgg ós Csoncsi vezelósável)
- KPTV.híradó - fo|garna|osan (ez is Pá|os
Ggörgg ós Csoncsi veze{ósóvel)
. Dalárda - minden rnásodik szerdán l5.|o.íó1
(Csoncsiva| az é|őn)
. Sulirádió . a p|aká{okon látha|ó időpontokban
(ki rnás lenng a gazdája, rninl Csoncsi)
. Teslnevglós fe|vótg|i előkászí|ő - helen{e
|ega|ább ké*szer ($zabó lászló tud minden sggób
lószleíet!)
- Röp|abdaszakkör . keddenkónl ós pón|ekenkón*
(Haász Feri irángílásáva|)

(A szakkcir célja a nindenféle bajnokaígok-
ban való réezvélel nellett egg nűködő kózősség
láfrchozása, fennlarlág /közcjs karácsong, kinín.
dulások, edzőtáborcU. A szakkőr ngi|oíl, bárki
bármikorjóhef, de e bajnokságban részlvev&
alőngt álveznek a játék szeruezásónél, Íll. já|szani
csak az edzéeen való rászvólal ulán szabad.)
. Tanári rop|aMaktir - hé|főnkén| 5.tő|
kirnarülósig

- Dobszakkör - kedden va$g pónleken {anílás
u{án. de rnindenkivel e|őre elgezleletl
időpon{okban (Gava||ór Csaba szinkópamesler)

(A szakkan;n kúltjnböző kónngűzenei háng-
zalok - poP, took, blues, jazz /Iakodalnas, lábor-
Í(ízi zene, kao{Íkus csónimpcilós?/.,. . igéngeínek
meg1felelő bbkísóretet |aha| eleajátÍlani. A Ió,-
száh koilőlozott, ső jelenleg |alt ház van, de az
elszán|aknak órdamds próbálkozní, előfordulhal,
hogg valakÍ visezavonut a zeneÍ pálgá|óI. Á kósz-
tefésl érz6knek maguknak kell baszerezníÚk a
dobvaről, lgakorlópado|, ci nlán g érl, petE!őf , do -
boka|, állvángokat s|b., de eggelo?e elág az első
kettővel rendelkezni. )

A szakkörök többsá$őhez rnóg |ehe{
csaflakozni. Ne rnulaszd el a

kínálkozó a|kalrna|!

Felhívás országos versmondó versenyre

A nagykáIlt1i  Korányi Fr igycs Gímnáz, ium, Na5'kálIó
városa és a Ratkó József Irodalmi Társaság RatkT Jó.
zscf szellemiségénck megórzésóre orságos versmondó
vcrsen}.{ hirdet gimnáziumi ós szakkozópiskolai tanulók
szÁmán.

Nevezni 4 kÖtelezó RatkÓ.versscl és ery sz:badon
választott.mai magrar koltcmónnycl lchct.

KÖtelezó versck:
Szépcntelcnül
Halott halottaim
Tánc
István monológia, a ScgítstÍ a királytl című dráma el-

só fclvonáMnak. a.4. jclenetéM|

Nevezési határidó: 1996. tjccembcr l5.
A verscny dontójénck hclyszínc: a Korányi Frigcs

G imnázíum
Idópontja: 1997. ápr i l is l2. (szombat)
A jclentkezók lótsámától függócn a megy0szÓKhelye-

ken terülcti dÖntókct szervezünk.
A zsúri elnÖkc: Na5i András LászlT rcndezó, a zsűri

tagjai: C-síkos Sándor színész.rcndczó, Dusa L-ajos ktl.
tó, Serfózó Simon koltó.

A verscny elsó három hclyezettje z0, |5, il lctve 10
czcr forinlot kap.

A versennye| kapcsolatos információkat a 06 (42)
263-M3-as télefonon Szabóné Cseh Ágnestől lchct kér.
n l .

A ncvezéseket az alábbi címre kérjük: Korányi Fri.
ryes Cimnázium 4320 Narykálló, Korányi u. 23.



, ,' A P*li+eehn'ik**
ai' .8*a,déuus VApzás
képe zz iLV di a ki a i nÍ<a+,
;,.,....,Rá*;uL.o=..l.n.ők*9gft s,ág;.é:t

{atr''t:akÁ;t.io|'óljr,'xlidiőkiaink:.w.ak,

K*d*res *=O'1. i;Vl

Lépzási progravniaban azt vállal+rnk, h<rgy ére|tségi után,
k*tet&, aá o ' piac áttal .lis1.J és kérese# .iiz i,V*Áki.io

I  I  i  r :abb an 1 hogy v.rlóbqn kc reset} saak,,.tai ké,p z.ési

, |rJove;rlrber 18,.án 1B:,3Ü őrako* - az a|laNtá*,os *arrór^i fag,uáanap'második
fc'"|éb,zn - szülői fórurnot trrr*rrn[, m,z|ynek c,,á|ia az. e.gyii1loo',d.'|9o dás a,^,*ó|,

. vnilYen isnnereiekkd, vég=e|*ség7e.[ |.heÍ m. r^.^nlta*kofniz
KéP-i'ik/ iö1ienek e| C-nök is, fejtsé|< hi véÍeményttket,gondolataikat!

|Ádvözlej.}ell

Kolinr. lvel*e
(kőug o.d' o^.^^Lo.so p' v. -')

Pertl Gábor
(to n{ o I ya t,s z e,*v e. ző)

pálryázat
országos diákújságíró' diákrádiós

' t i l

A DUE hetedík a|kalommal írja.ki orságos diákújságíró, diákrádiós pá|yázztát.
Bármelyik iskolatípus tanulói, szerkesnőségei pályázhatnak, a felső korhatu: 25 év.

A következő kategóriákban lehet indulni:
1. Az Ev Diákújságírója címre és jutalomra pályázhatnak diákújságírók pub.

licisztikai írással. A riportmű|ajt és a valódi tényeken alapuló írásokat előnyben
részesítjÜk a fiktív írásokkal szemben. A cikkek terjedelme nem haladhatjamegaz
5 szabályosan gépelt oldalt (egy oldalon 25 sor' egy sorban 50 leütés).

2. Az Ev Diákújságja. Az |996197-es tanévbcn megjelenö újságokkal szer.
kesaősélek pályááatnak. Elsősorban a tartalom képezí az elbírálás tárgyát.

3; Az Tv Diákrádiósa. Kazettára rögzített bármilyen díákádiós műsorral
egyénekts szerkesztőségek egy-aránt pályááatnak. Időtartam: min. 5, max. l5 perc.
Tematihrs vagy irodalmi műsorral, riporttal, jegyzettel, interjúval, minihangjáték.
kal' dokurnentumműsonal, ünnepi műsorral, montáz-sal stb. egyaránt lehet pályriz-
ni, kizárólag zenei összeállítással, diszkóműsonal azonban nem.

A DUE kültn értékeli az általános' a k<izépiskolai valamint a felsőoktatásban
tanulók páIyázatait. Minden pá|yázarhoz rövid bemutatkozó írást kértlnk. Egy
borítékban csak egy páIyázat küldhető' minden pályázatra rá kel| ími: DUE orságos
pá|yázat valamint a kategória megnevezését.

Levélcím: DUE; l576 Budapest, Pf. l0
Bekt i ldési  határ idő:  1997. január 3 l .
A DUE min. 150.000 forint értékben ajánl ftil támogatást a helyezetteknek. Ez

nagyrészt szakmai táborozáshoz való hozzájárulás i|letve tárgyjutalom' Eredmény.
hirdetés: l997. május 4.én a Gcidöllőn megrendezendő DUE Sajtóíesztiválon,

&gaaas kéretében. Minden pá|yáző l997 áprilisában levélben üijékoztatót kap.
Erdeklődés, az egyesület további programjairól tajékoaahs a DUE irodában:
Budapest XIV. kerüle| trs vezér tér 11. fszL 1. Tel.: (|,)222-82\3.



LABDrrnÚ oÖ n azt $JAJ Nl oKsÁoor
Ktsns_szot{vox

A női bajnoksághoz nem volt épp kegyes az időjárás' Majdnem té|i kórÜImények között
kezdődött e| e fantasáikus |abdarugó gá|a. A rossz idő e|lenére rengeteg szurko|ó kísérte
el idegenbe is kedvenc csapatát. A mérkőzések színvona|a magasan az át|ag fölé
emelkedett.

# Az elso helyen az Et.sŐ Á csnparn végzett, a tökéletesnél kicsit jobb játékkal. A siker
te|jesen megérdeme|t vo|t. Mindenképpen em|ítést érdeme| a rengeteg gól, amit rugtak.
# MAsoolx he|yezett a Hnm,s esŐ csRpnra |ett. Nagy ktizdelemben csúsáak |e az első
helyrő|, de a jobbtó| nem szégyen kikapni!
# A mámorosan jó HARMAD|x helyet a MAs már-már tú|képzett csapata nyerte.
# A dobogóró| a|ig csúszott |e a HAtnt's ttAsootr csapata. Nagy kedvvel játszottak.
Mindkét HaMi's csapat közönsége fantasáikus volt' E remek ktzonségből is kiemelkedett
a HaMi's vezérszurko|óia, Haász Feri.
A gólkirá|y Lukács Mariann |ett.
Legjobb játékos : Gyurica Lívia.
E hö|gyeknek kü|ön graiu|áció!!!

FInTALABB URnx

Remek időben kezdődtek meg az |. és ll. évfo|yam mérkőzései.
# Et.sŐ helyet ismét a ZSE (Et-so A) csapata szerezte meg. A mÚlt évben sem voltak
rosszak, de beleerősítettek Gáspár Andrással. Fé|e|metesen jók!!
# A ruAsoolx a HAMt,s csapata |ett' Azért ez nagy ktizde|em vo|t a második he|yértl!
A dobogó HARillAD|K fokát a GtnÉnvpAszronoK (MAs) fog|a|ták e|.
A necveotx helyezett a CsÉpt.ocÉp (Psvno) |eft. A második, a harmadik és a negyedik
he|yen végzett csapatok körbeverték egymást, és csak a gó|kú|önbség döntött kozoitút.
A gólkirá|yi címet Fehér Gyuri nyerte e|.
A legjobb játékos Hartyánszky Miki |ett.

Mindkét bajnokság rengeteg szurko|ó e|őtt és jó színvona|on zaj|ott. Sportszerű, remek
mérkőzések voltak.

Köszonöm a jó játékot és a fantasáikus szurkolást!!
Poli, ok. '10.

üvöz|ette|: Erik

r a ! LfJDOrrt5r\61!!
l  
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A NAGYoK BAJNorÁvau
csoN|cs| Mü6V[T[Í A KEZDŐnuqÁst r'ár ooaoz Talu\stABDÁÉRTtt
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Idén is megyÍink síelnÍ.

A sítfua hel.vc: Szkryákia
Az ö,s,szcs k(jlt,géÍ! kb. 25 czcr JiDittt.

Hát ez nem kev,i,s. Éppen ezért rcmóIhctdleg az iskola átváIIaI a hag.yrlmán.yokaÍ kőv,eÍv,c:,
lcgaláhb 500() ÍI-ot minden utazó kiiltségébiíI, valamÍnt akÍnek kell bérelnÍe sÍfel,zerelést.
aZ.,tLs _a L' I L.! fi zet i.

Akinek szügsége van még további támogatásra) Bz fordu|.ion a Szociá|is Bizottsághoz
okt.1Ít.. ig.
Az első részletet mindenkinek tle kell fizetnie, fíiggetlenÍil attól, hogy kért még további
támogatásto vagy sem.
Akinek a kérésót Szociális Bizottság nem támogatja, az a tcl.ies befizctctt tisszegct
visszakapia.

A második részletet november 6.án, a harmadikat
A másodíko i|l. harmadik részlethen tetszőlegesen
A |rcÍizelések nálarn tiiíénnck a kijelti|t naptrkttn.

december 15-ón kel| bcfizctni.
lehet megválasztani a befizetett összeget.

Ez a tóbor egy speciólis, kiegészítő sportolósi lehetőség a testkulnúraórókhoz,
ezért a síelés és a hozzó lrapcsolódó proqramok kötelezőek.

]ó síelést!

Poli,l9%i. okt. 8.
Solymosi Erik
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Soha nem volt még allétika házibajnokság Verscuynapok száma:6
a Poliban. Sokszor meghirdettiik, egyszer sem \,ersenyszámok szÁma: 15
sikerült' Idén nagy reményekkel vágtunk bele: Versenyz'rÍk száma: l3 (Rálind Dénes-iGRic,
tavasz helyett ősszel, legyen sokfele sz,ám. Lz Gémesi Mónika.lFománia, Ilaász Ferenc-
eredmény közepes. tsszcsen tizenhárom Törtető Tanerők, Ha1ás (iyorgy-KáRé, Jutasi
résztvevő, ami nem kevés, de volt több, csekély l}á1int-KorCsoport, Major AÍpád Józsc'f-ligon,
részvétellelrendezett versenyszám, nóhányban Molnár Dániel-SzaDi, Molnár Lajos-Ttirlet(í
pedig csak egy-két atléta állt rajthoz. Tanerők, Sándor Isfuán.Kábó, Solymtrsi F,rik-

Ugyanakkor egy kis slatisztikával Tilrtetij Tanerők, Szabti László-Törtető
szeretném érzékeltetni: nem volt hiábava|ó a Taneriík' Tihanyi Mónika-Ilr()mánia. Varga
hevület, és reméler1 az elkövetkező atlétika Málé.KorCsoport.
ba.inokságokra kcdve.l leremletÍ az idei
versenysclroZaÍ.

Rajthoz állók számá (aki tiibh versenyszámban
vetl ri's21. mindann,viszor ligyelcmhc letl vcvc):
50
Ú1 iskotacstjcs,. |Z.i l lc lvc I csúcsbcál|itás

GYOZTESEK:
Bálind Dénes:400 m: 6l,6 mp; futtr-dtllú iilpróba (60 m:
t(,t i mp; kis|aMahaiitás: 56 m 94 cm: gerelvhái itás:27 m
5ó cni; disz}osrryeiés: 30 m 02 cm; lÍpcries futás: 3026
m\:739,65 pont, űj iskolacsúcs; futó-uÉró tilpr(lba (ó0 m:
t{.7 mp; távtilugrás: 552 cm; hasmánt ríagasrigrás: i62
cm; |lbp magaíugrás: ló6 cm; 400 m: ó4"mp)j t(3 | ponl.
új iskofacsucs: hátpróba (kislabdahaiítás: sx m ztt cin;
lávo|ugrás: 558 cm; 60 m síkfutás: 8'5 mp; lép(í magas-
ugrás:-l59 cm, iskttlacsúcsbeál|itás; sú|vltikes - 4,3 [g: I l
m 67 cm; 3 km: |2p 52 mp): l03l pont. úi isko|acsűcs
(Jémesi Mónika: [2 percés Í.utás: 2545 m. úi isko|acsúcs
(régi: Jántlsi Pclra, SzaI)i '  2485 m)
Ma.ior Arpád József: l2 pcrccs futás: .1l49 m, úi isko|a-
csúcs (régi: Gáspár András, I;|sőA' 3085 m); 3()00 m: l lp
30 mp'
Mo|nár Dániel: távtllugrás: 567 cm, ú.j iskolacsúcs, 60 m:
8,2 mp
Mo|nár La.ios: sú|y|ökós,4,3 kg: |4 m78 cm, úi isko|a-
9.s.uc1; diszko.s;rvelós, l,5 kg: 40 m 2() cm. űi iskci|acsúcs
Sándor lstván: magasugrís: |7t{ cm, úi isko|acsúcs,
hasrnántla| ugft)tl (régi: Sándor Islván. j65 cmt (a vcrsenv
Íb|yamán Vaiga Máttr l72 cm.t ugro|| Íltlnpa|. cz is úi
iskolacsúcs. ílóppal ed<lig a Iegna}yobbat.Molnár I)ánicl
ugrotla, 170 cm-t)
Szabó |'ász|őz kis|abdahaiitás: 69 m 50 cm: cerclvhaiítás:
38 m 85 cm. ú.i isko|acsúc.s (régi: Váradi l,él;r, 3(Ím.5ó
cm)
Jihpyi VIqn!!r' kislabdahajítás: 50 m 85 cm, ú.j isktr.
lacsúcs (rési: Várhe|vi Rita. 42 ml
( Megiegyz!'sek: Aki á te||cs eredmi'nylistá| szcretné lálni,
egv1i11 srrkáig mcgtehetle.ei't a sport faliújságon, *á|-
rcszt .j tihct hozz'ám.| Amelyi} iskoÍacsúcs új v ers enyszám-
ban szülelcÍl, ott nincs a régi csúcslarló mdgie|ölvt"i)
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PONTOK (a sport pontversenyben):

Bálind Déncs 228 Molnár Dániel: 62 Sándor lstván: l0
Ilaász'Ijerenc: 74 Maior Árpád József: 52 Tihanyi Mónika: l0
I{atás György: 6tt Julasi l]á|inl: 42 Gémesi Mónika: 7
Varga Mátó: ót] Molnár Lajos: 30 Solymosi l]rik: 6

Szab(l László: 20

KijÍtin köszőnet :
. t\z' Orczy kert dolgozóinak' akik vonalazott pályát, versenyre alkalmas távolugrógödröt
biztositottak számunkra.
- LázÍr Zs(lfinak (IIaMi's) és Kerekes Lacinak (MáS), akik az egyik napon segítettek bíráskodni.
- Erik lrarátomnak, aki nagytln végele dtllgál, lehát sokat tetl a bajntlkságért.

KÍiliin bánat:
Maior Árpád J(lzscf és Varga Máté bc'iclcntés nélkiil távolmaradtak az utolsó vcrsenynaptól, ezért
iíket a versenyt k(ivel(í nappal kezrl(íd(íe.n cgy h(uapra minden házibajntrkságból kizárluk. Máló
eltiltása . kére'lmérc - a Íilci házibainokság utolsti napját ktlvetij napon veszi kezdetét.

Külön gratuláció..
l]álintl l)ininek, aki mindcn számban rósz1 vel{, három csitcstrl megiavított' egyet heá|lított, négy
versenyszámcll nyert, a legszínvonalasahb nevezési lapot adta le.

Sa.jnáltam, htlgy ncm vohunk töhhen. ()rtiltcm. htrgy vo|t bajnokság és szü|etctl néhány |Ó
crcdmóny.

Molnár  La ios

KösZi!
n Gó|yabá|t Szervező Baráti Társasá$ munkáját szeretném megköszönni:

Köszönöm.
Jó volt veletek dolgozni:

ANGÉLA, NóR|, EszTER, BARB|, DlA, NoRl és ESZTER,
VIKI, KRISZTI, TOMMYBOY, BOBBYBOY, BALI, RECSI.

AZ hiszem, ennyi. Bocs, ha kimaradt valaki.

Továbbá köszi még JUDlT-nak, ERZS|.nek, MART|N-nak és T|BOR-nak,
hogy tartották bennÜnk a szuszt!

Csoncsi
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Kis pandamacik
jáÍszanak aZ

eukaliptuszfákon,
mikozben a
magastran

bárányfolhÓk szelik
at aZ azurkék

o$boltozatot, ogy
langymeleg nyári

delutánon

Ke :rlt'cs L;,tsz|(> l)<':ltll., itzl llÍsztlt r|, ílZ
t:lkÖr't:tkcZt:ttc.|ci rttll12!11y kc:rt::*ltlt:tt szrj
trgyarl(rgy' lx]l]) |rlgjar 1nrrá ztvtli a7- ()||
lx:t-sttlt:strrl t:s al lT).rgat(llxr I'crtr:tt irilrrrk:l.
rtútt ir ltr lgy . l t(] tty' irr ' ir lvgzrsir i<1 s;t 'tt l  ig;r
z;ir l i ist: ik a|i i  i l  r. i lr lÉlxl \ 't: lt:t1 lt i lctrx:l t:s
it l x:k- ft:k1e r{t:tl ltLrtirr rrtl:rltsrigctr r r;, tt. I:z
lx-rsz(' Ix:rri c:s.rk rrekrrl str '>1. Szr' i  <,,2
rnirxk:rtkb)ck. atki rrz t ' lnrt 'rh lr irrorrr <lorr'1,
rt 'orry' l  xrlra11tv; r lhvavslr x tkor rtItel;r igiIt
sir ltx;l. l iÍt: t i1lttstr íreisrxlzrt tvz;l| aZ (,:r/( 's
.st:l fcjt:ztc lxr, ltog\, iS<'rr, rrrr>sl iirl rrx:g
a<i1rik ir fckclt: l;,ilrisln<xh'r e':lr:lkt:rlv gl'il,
kosr>krtark.

\,lc]rl (]ngt:ttt t'ÉY kk.sit kt:zclltll illt.
gt-sítt:rri <',Z7'<''|. -I-tt<lcxl, 

t.tt:tti igrtziilr ()r-ill
1c,'tn, anrikor rlrcglilllarrr, ltogl, cg)' k;rlap,
lxr kt:r(lltcnr l\'liklr)ssal, Iicry'rrrl r-rs Nag-v
,ik<-rssal, <h: az irilrs rx:rllrly'ik r:sz<, r'rrltr
lr<lI tatleilrj r,rllt. .,\zttirl Írtiil rttt:gittt. Í:z zlz
trás aztlrt ttltir tltt:Hltlltt:tcjs<ltt t.í1ek1il'tltt
kirrxrritctt<: ;r sz(ikl;it<lkririi:<':g ltartzlririt. l)c
l)crsz() tr lreurrraclik cikk a rlolog <-strcs
lx)nt.F..I-tr<lrxl' ttttükr-lr lt. ,d7. t'rtl/ilrtt s(.].
tálsz, tis tr szt:l rlr:$t';ritlli utz itrt-rx1, azlivl
ktt-rt-rycl<kltt tclr'rrlilrlrrr, lrr>gy rlcihárry szi
trtls íallr:r'clk:t ft:lkzrl)\'Íl ()g}'' 1lill:rrrirtrzr klilli

kc1>tlt r,,ttri'lzstll.;c>rl tllli rtt:ktlcl ;r stlrrrrrtillól,
rnajtl 1rlr,'aliirrj()rt, akkc-lr tr r,ilágttak <;gy
trlásik 1x>rrtjzirt t,'gy ctnlx:r rtlcgtxtl, t;gy
t:n.iix--r szr>tltt-lrtl. (]gy crrtlxlr íájclalrrtx
<:rt:z. Í lar d:r<k;kt:| 11]:gt:cl' llit rtt:tt.t. t l?i gOIr
clolsz rtá, l.ra ncÍll. igy tolrát rrregerthetocl,
h<lgy et r,ilágnak tollll arca Van, rlü.ttstlrtt
le azt got-tcloltrárcl' Merthogy \'Í]rl c$y nrá-
sik is. Ttrtlcxl, crrt:.irliftlltlrtk.elz. r:rnber rlé.
lrer szollx)rt't, tlz t:rntr;r rrcttta sz()rol.
trgyarritkkor nrllrat r:lr:gt: r,ali rriilxk:rrlxil
tis nrin<-br-rkitxjl' [,I$yc: c.ark t;gyÍ.clt:kc.1l.
1xltt lt: lx:t sz()r()tÍi i i  r\ l ( ir lrt l , zrz rutxlr ikzti
alelt-ttk szrlrittt it r'ilágrrerk X irltl.(. \'al)
l .r ir lra, rrÍ<:l i itt }x:lc:ítrl l ircl s".r iát ntrg;i l-rt.,\
vi l i igorr . ir:k:rr lr i l l: lrratlxrn szcrirr lr:rrr rr*\r
lO l) l )  1( ' t rgr: rur l : r t t  I i r ( )  \ ' ; l l '1 ,  r r r int  l r i l l r rzr  Sztr ,
rintt:cl r'.sr'rrr1''rr rlolog, ltir vakrki t\1,t rrtonrl
[r, ltr lgy' c,7 í| r ' i lr ig r lx:gi ir i l l l .  Nt:ttt .rkit.
r()Í)l. llrlgy írlly'rltlnlcls*ttt ('z 'itlrj<tt ttz
cszercllx:rt. r{t: rx'rn k'ltrrlsz itrrrr-virit vtrk,
lrr.rgv rrt:rrr lz i lrxl ;r r lolgok z\rrr),r:kzit. ' l-rr

<1cxl. rt'lgtls.rt1gt:I) ttt':ltz\tlvilÍ.l .1z1 $cltl<{r;l
t;ik. llog1,' rrz árrt;,t!k, at sf)lt11 (lgyí]ltrllv;ttt
ír' ltt{cls. ttt it11 zt lt:tt-1'*' ttx:rt ltt- lst ' ttt ittr lkt: l
1c:rr rr$y"at:r.\z()Ir ()g('.szlK'k ft iszt. i 'I-t: kitrxl
az r:g-vik<:1, r'al;rki liit.lar zr rrxisikat, rrx:t'irrt
rtras ttr in<lkt:tt( i lxrl l i i t vatl itrrr i l  ,\ rrx:gol
rizis sz;irrtr>rlra takirr a tok,'rarx-ier rrrr{r'rri
r tak t : l i i l t r : l r ' :s r :  k:r i rxr  i \nn;rk r : lk: rx ' r t r
lrc gv' ' l ' r 'g()(l z;tvzrrl rrz, ltrgy rrrzisok rit:nr
lr lklrátr-s.rk. larl; ir | |Y'ZZ Ixlk: t:Íj}, l i]ki lr- ix:.
t i s  l t r r ) lx l i i  t tx:g 

' l 'e :  
lok:mrrs l t : r r r r i . ' l i :  rnzr-

garl, trr irni l ' l-;t leirr 
kit 's i l  nurg lzrrrrr l lt;rtrt i l

; ,  -
15...

l -t:tc711i . 'ou !. l|tt l t lzz;t l i l  t:íttttttt: l . ltr lgy
l ' io1'eranirlatsL \1t:g1rrr)l>ii l . j:t lx:r11111;11111 ;,
r,il;ig sokol<l;rhr..*ig;it I,'ltillilr Gizrss z(rn()
6!r'r: l t ls ktl:1x:kkr:1. ,\ <:i lrx: lrt4ri irxl i i in
szri, r:s Ol lclr:nlrlsi(: \'.irr: liriih t:h:1. zrirO.s
t--lc:t, 1t:lix;rtrh c'k:l, szt:lt:só t;lc:1' ttxjs t,:k:1
1rlrtttr i l  ki l ,a\rrri <\lt: l '  '\ í. i lttt t l lsr i . lt:k:tx:1tl
ltzr ir i l  r:ttt lt:kszx:r)) - ( ')gy lxrrlerrrg lx:l:*:k:.
i\z ttlr;isrl Íi Cllir]ltlngt:r k;rlirsztrr)fziiir'
Vr':glclerk.

(:sal)or lgok. Nerr tntgen ltrtct.rl, hoglz
z: lrt-'rt:r)Cit:k ltlrtlt t r,i]trltttúi tx:ltzitlyrltl (rgy
ktisi i  <:ittt}xlr i. lttkri l  irtt l ikrlr is t:gy' íttrt;xt
. it:klrt<:1 trirtr lt Í] szcltrt i i ttk t: lt i . t)gy ?)g
rt:.sszir' kirxlzc:tíi t,rit:t.ttlx:r' ;rki grltt<lrl
lc ltrt t:ttyi l<' lr lxi l<trs lx:Í<llt 't is ir ltr11 is i l l|t '



é1ltrrcn ogy szitt-
1ér-r agressziv (]S
rnorc()s kutyeil {ar
1(Í1 pórázorr. ttÚ.
kÖztren iszonyla'
tó hangon r:r<litc>
zolt egy másik,
szinton kellőkép-
pen rossz l<tnezn
tú tirral, aki egy
farudal citrrclt a
vállárr. KtzÖlte r't:.
le, t-rogy clgy <-inÍ
nozus sz-crtl)otos
ttrla.iclonjoga tcbrt
l . r i l lattat lxrtt  l IX.g
őt illeti llleg es
rrilnrft:rt toveil'lt;i
akacleikosk<xJást
tulalrlon szctrxllye:
r:lkrn szolo alrrri
tásktlrrt frlg crterl
nr:zni, es eblrcn
az esettx,'n kérly.
telctt |esz orÖlrn'
rrrcl r,eigigttéztli a
rnrisik koclr"es
e-'rnlxrr hosszt't lxl-
li,rlttrsápt' ktrt;'irjir
fr;gainak szr>ritá.
stilxln' .\ másik tir
crr() r,olt oly szt-
\'eS fc:ltrivr-ri a íi
Éyt:lrrxlt anla 1elttyrc. l)Ogy ;rrnelttttyilx:tt
a trelyzcl aiaktrlá.sa ilyen forrrrát th es a
rrton<lat kÖzlrcrr ltx:rnelle: ir vállárol a far.
rudat, irrniról kicler(ilt, hogy c€y [X]I1
gtll.rcrr r'tr:gz&lik, és ttrlerjclt;r*ieppx':rr elgy
kasza -, aklic>r tj clsőrrek al ktrtyát Íog.n
felapritaril' tttátral Jrcclrg aZ olbriséges
lelkÜletii urat fogja clindítarri egy, a Styx.
(]n valo ltossztl c-sr.lrrakázzrsrar. Er'|tligrt:
rrÍ mair átestÜrrk ttb|; hossz(r Jrcrct-tyi
r t reglop1lcelsct1 cl()|;l nt x-{err, kiátlrá t lclt tlt.
ságorr és ttevclé.sen' Ttxlod akar
ltrittyszrlr csark kzrszávt-l| a trátrirr sr:láI.
gato emberl látok kipnni a tnetró-
alu|protxll, rrrindig arra goÍlctoloK hogy
lulajdorrkeppen milyelr Jronrpás kls rlilá€
ts ez a nrienk. Koyaanisqatsl

z\z tá t r  i t t  \ ' a t l  l )y l {  i lZ  ; r  1 l r r t i l l e t t le t .
hogy liitszrilerg kti1Íelerr \,ag}' rlr:gdlrlt:tti
a Pol$ráfl-x-'li iraisok rrnnclailr,rrk;iát. t|s
esetleges sorok kÖZti trrrtahtrát. t|iire l.
tetler\ hogy nerr) latsz zr lx:tirk, szavak,
monclalok mtge. Tudcxl, az, hogy en ir
tam l-ráronr olyan rlrlr'ellrlt, attrt:lytlktrck
az alcínrel ';\ halálr.rál Ls ro.sszab|f , rrrcg
trerrr .plor-tti azÍ, txlgv t:stcrtktlnt tnzlrríeki
trrinclig beugrom a helyi tetrrotőlrc t-'$y
risoral, trogy trekrorlrritriátrtrt kielegitr't:,
egyritt le;tzu* cis rrer,'e1gel1ek az cl'
trtrny'takkal. C-xrli egysz.criien <:szrtrnlx:
Ötlttt egy olyan Jraracloxon, anÍ meg-
ragadta a kr:pzelctcrrro-t os Jxrpirra vo-
tettem, rnajd szfurtc véletlerltil leírtam e-l$y
teljt:.x:rr rrtás rtez(iJrorttlnl. Í1z nekerrt
térryleg tetszflt. ()claacllernt r*rgyi LÁsz.



lónak' ó rn()g crlaaclta Jtrditnak. Vess
rnc€. t-ehet, lrogy tlelY) t|gy íc.K:zertt ki
rrlagall.l ahc€y az a Te szívecll^rck kecl
ves, lehet, trogy keptelcrr Vagy Ínegérteni
az én gondolatairnat' de le|rct, l'rogy rre
kecl ez így.rckkal jobb Ls. Kovess Íneg.

Tttclcxl furcsa egy hely ez a
l,crlitectrnikum' T.ele vart egyérúsegekkell.
Ér,rol évre ttbb a fordított penta$rarnnrát
a|>rázo|o rrreclál, egyre tÖbb a nagyon.
alternatív l-ralal angyala image, bc|ég;s
csak fekotc ruhálxlÍr' rneg arlti rrrég lrc.
lefer. Ajál-rlok egy Étékot, ét-r kipróbáltrrr'rr:
kcrclczcl rr]eg cgyiktiket, t-rogy rrü alz at
rr.reclál. Olyarr o|extrentárls lenezcsl és ar-
rogartrciát t:sak ritkán lralllratsz errúxri
l-ranglxln, ttrint aúlogy ki fogttaik oktaltti
tc:gtxl. I la igaitirr rrtóklr.s:rt rrkarsz' erkkr;r
eztttrirl kelrclezcl rrrég n}eg' hr;gy lrri rt
ktrltnbx5g tr ftlketc tls a íellér ttxigiil
közttt. Aztárl vantrak mt,lg szinlétt \'iC-
(]cS, roppantrnrxl |ar;l t:rlúxlrck' }tajtttk
rrresszirol latszik, hogy zr clohárlyzÁs az
trclvaron az tllelclerrttik. Az t:rnbcr tlro
s<>lyog és elíclgartja, lxlgy v'etn, aki t-titis,
rrrint ij. Kk--sit ttertt lerttie kech'cd rrr:g-
erőltetni nragacl/ Talán oh'a.scl el trjrtr
azclkat a ltirt:s irti.v>krrt cs 1>rr)lrálcl rrrog.
ertetú oket. Nc erzotrosulj r,elÜ}<, ertscl
1116:g őket. I',Itátrrr rrtir rrrorrclirattsz rrlltrk
r,élemenyt els kritikát.

Azti.irr tlrt:g itt \'aÍ} cZ a'ft:lltir'tlss:al
forclrrlok hozzau',(. Ttttlrxl, elllx:tr itz is
kolrilxltl az t:tttlx:rt:k rlrár rrl-r|-roz Ls ltrsti\k.
lrogy ttlagtrkérl lI)eglogyenck l,alanrit,
tte:trúlogy, .l tt: klÍötzt*igalitJcJztl foglal-
kozz;rttak. .tc) lenrrt;. lra kÓrlx:ttézrx]:l, és
fcltúrrrre, trr;gy a l'olitcclltrikutn . tlrrrÍttlk
errktb.seit oly kxjszen vcideltrxtzccl
clrratrpira htrllik, rls trcrrt a Poligrrifkxrrt
n)eg1elent rothacló, gonosz' az <:rő sttét
cllclerlál 1Ükr()z(l íralsrrk rtÍatt, tltrrclyt:k
ráerclásul csak ntlkecl ilyt:nck, Nettl
r>tterjtonl e] sz'ogelly t'lsr>sokt't tlírálrrl lri.
szen ók úgyscnr bnrcrleik, es lla ttúrlclert
kls trtttári fogirskt:rt':k rrrefíelelíikc1>Jrcrl
íorog, neÍ]l Ls fogLak Lsnrcrril a Poli-
tcchttiktttn rrrasságát, I)t,.rszl-. lotrot, lng-'-
rÍt áll mt$tttecl -a te fr:rlyeclt/ll ellakarrr,at
. a rÉrrn cs rrrctalrrtt t(lrrx:g, lt<lssz(t
t()lnttt sor<lkbart kígyózvit a nrc).ss7-e.

Segtrc, es rrrá alig r,árjar' l.tt>gy ar I'oli-
lectrniktrrrt egyebkent kristrllytiszta ege-
ról eltürredezzenek a sttet fellegek.
ugyebkerrt lleÍl) érzed kicsit messiei-
rúsztiktsrrak ezÍ aZ egeszct' amit csi
rrálsz? Gondoltatn. Akkor nriir csak egy
gondolat: kellemetlen Iesz rr-rajd fol-
ébreclrred, és elfelejter-red ezl a 1ó l{s
álmo1. Miról Íogsz Írni a legktzelebbi
I,oligráfkra?

I lon,rittl-r Szaknlcs
a sttétseg fcjedelrrr(:rlek

testi-lelki jolxrrat-pr -
. a Ctl.rull rtt.sz-r:Iirlitő

- tl vÓrsz<;rnjas gzir()tl .
az r:gi,,r alaktr árlyeik

er rniisrxlik holdorl



yAluos nÍ,kÁos,
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NAOfiFFIIC
, PFotJ,
,,Az iskolát éppen tatarozták. KÍvÚl is,

beltj|is. Az osztályokban a plafont kitá-
m asztották gerendá kka l, melyeket h ata Í-
mas ácskapcsok fogtak císsze. KÍvtjl áll-
ványzatot épÍtettek, az utca felől náddal
beborítva.

Mint minden iskola előtt, itt is erős
vaskorlát állt a járda szélén, hogy a tanítás
után kiciztjnlő gyerekek ne rohanjanak át az
úttesten.

A Nagyfiúk, a felső tagozatosok nem
ro h a n ta k, mé ltóság u ko n a lu lin a k ta rtottá k.
A KisfiÚk egy része sem rohant, legalábbis
nem akaft - őket a tobbiek sodorták. Ezek
vagy jolnevelt vagy gyáva Kisfitik voltak .
vagy esetenként mind a kettő.

Most fél egy mult tit perccel. Nemrég
csöngeftek, Kis-, illefue Nagyfiúkat ont a
boltozatos, cireg nagykapu.

Az állványzat egyik durua
tartóoszlopának tá maszkodva egy Nagyfi ú

Ez a Nagyfiti igen rossz tanuló,
kétszer is megbukott, és nagyon vereke-
dős. Egyébként is van benne vatami ijesácÍ
- a fogaiössze-vissza á|lnak, az arca foly-
ton vörcjs- EzenkÍvú| az orra alatt hossztj
fonadás hÚzódik, és oft nem nő az egyéb-
ként kunkorodó szőkésvörcis bajusz. A fe-
jén svájcisapka, lehúza egészen a bat ftj-
léig. Szája sarkában cigaretta, néha kiveszi
onnan, és kifújja a fljstot'

Eppen a j/B osztáIy nyomult kifelé a
kapun. Futoftak, bár egyik-másik a szÍve
szerint lépesben jóft volna.

Minket most csak az egyikük érdeke|.
Az illető kcizepes magasságú Kisfiú, egyát-

ta|án nem KisfiÚbb, mint a többiek, de ke-
vésbé sem KisfÍú, mint azok. Persze azért
ktj|rjnbözik is tőltjk, hiszen a KisfiÚk külön-
bóznek egymástó|'

Lökték hátulról, kenytelen volt futni' A
kapunál megbotloft, és a Nagyfrúra zuhant'

- Nem tudsz vigyázni, cjcskós? -
mandta az, és ellökte magától. Ám a kapun
kibuggyano Úja bb gyerekh ullá m rol v issza-
pattanva, a Kisfiú ismét a Nagyfiú karjai
kcizótt találta magát.

- Hát lóknek - méltatlankodott.
- Akkora pofont kapsz, hogy leszárad

a fejed - sziszegte a Nagyfiú, és Úya
odébbtaszÍtofta' De a Kisfiú megint csak
vissza pend erú lt a ko rláthoz.

- Nem hiszed, hogy szájon váglak? -
ragadta meg a KisfiÚ ga|lérját a NagyfÍu.

A KisfiÚ hallgatott, majd felnézett rá.
- Hát iiss! - mondta csendesen.
- Micsoda?
- IJss, ha akarsz.
A NagyfiÚ meghókkent.
- Mi az, hogy üssek?
- Hát ússél ,na!
A Nagyfiú még egyszer végigméfte a

KisfiÚt, vékony lábaira , keskeny vállaira
siklott a szeme' Megvakarta a fejét, és fót-
jebb tolta a sapkáját.

- Te azt hiszed , hogy erősebb vagy
nálam?

- Dehogy hiszem.
- Hát akkor?. tette csípcÍre a kezét a

Nagyfiti. Lehajolt, egészen kozelről nézett a
Kisfiú arcába.

. Ha meg akarsz verni, Úgysem tudom
megakadá|yozni . mondta az'
'. A Nagyfiú csapdát sejtett'

osszeráncolta a homtokát, tanácstalanul
nézett kcjrül. A kapu már üres volt, csak
egy-egy lemaradt Kis-, il|efue Nagyfiú jott ki
rajta időnként'

Három Kisfrú, 3/B.sek, az eseménye-
ket figyelte - persze tisztes távolból. Kóztt-
tük volt Bors, akimég éppen KisÍiÚ, de már
tulajdonképpen Nagyfiu. otaaikbe kellene
járnia, ám kétszer bukott osztélyismétlésre,
ezért harmadikos'

- Szaladj el! - kiáItott oda Bors a Kis-
fiúnak. - Nagyon erős, meg fog verni- mu-
tatott oda a Nagyfrúra.,,



Ahogy a Kisfiú véggigondolta a he|y.
zetet, rájött, hogy Borsnsak igaza van, te-
hát menekü|ni próbá|t. Kifutott a ka,pun, vé-
gig a járdán, egészen az úttestig. Am ott
akadályba Ütközött, ugyanis az özön|ő au-
tók miatt kényte|en vo|t megállni. Ha eddig
sikerült is gyorsabban futnia, mint a Nagy-
fiúnak, itt mégis uto|érte. A Kisfiú |átta,
amint a nagy kéz fe|é nyú|, és a korláthoz
vágja, ami egyébként a gyerekek véde|mét
szolgálta normális esetben. Még itt is meg-
próbá|t védekezni, bár ereje fogytán volt'
Mikor végre úgy tűnt, hogy a Nagyfiú meg-
nyugodott, akkor a Kisfiú újra fe|bátorodott,
valamennyire visszanyerte erejét, és így
szó|t:

- Lehet, hogy nagyobb és erősebb
vagy ná|am, de okosabb biztos nem.

Va|ószínűleg még folytatta volna, ha a
Nagyfiú erre nem jön megint dÜhbe, és
nem veri agyon. Azóta az i||ető isko|a
összes Kisfiúja fél a Nagyfiúktól' és nem
mernek ujjat húznive|ük. Az ő érdekÜkben
ta|án jobb is így.

Demény Veronika - Psycho
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I{a van kedved Tc is kiállíthatod alkotásaidat,
csak szóli Juditnak vagy Tihrnak!
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Cse, Szabolrt

LA7
Elindult o rideg,

jégtolcsúszós erdei
osvényen, Losson ho|odt
o sotét e|hogyott Úton.
Nem vógyott most oz
emberek tŐrsosogóro,
lnkóbb Vo|omi kÜ|on|e-
gesre, vo|omi mósro, oz
Ujro, oz ismeretlenre
óhítozoft'

Hirtelen volomi
furcso érzés lett úrró
testén, egy olyon hon-
gu|ot, omive| még soho
nem tolólkozott. Nem
fazott, pedig hideg volt
nogyon' Egy indu|ot forró
tÜzet rokott benne, ez
me|egítette le|két oz iszo-
nyotos télben,

Futni kezdett, de
nem érezte, hogy o jeges
toloj bórmikor megcsúsz-
hot lóbo olott' Mogobiz.
toson szóguldott, szinte o
levegoben rohont.

Megtorpont. Egy tisz-
tóson ó||t' A holdfény e|-
ontotte o mezit, de o
|egjobbon o rét szélén
ólló kosÍélyt vilógítotto
meg. A romos folok
tÜkorként verték visszo o
rogyogóst' A kép, omi e|é
tóru|t' fé|eImetes volt'
Mintho o kozépkorbo
csoppent volno, Eddig
nem hitt o szellemekben.
de ez o lófuóny megren-
dttette eddigi koszilórd
e|képze|ését. Félni kez-
dett. de tudto. hogy le
kell gyöznie ezt oz

osztonos érzést, ezért
minden erejét ossze-
szedve o vór bejóroto
felé'indu|t. A kosté|ybo
érve iszonyotos szog
Ütotte meg oz orrót.
CsigolépcsÖ vezetett oz
eme|etre, és egy mósik |e.
op incébe 'Oomé|ysé-
get vó|osáot|o. ttt o bűz,
omit o rombo léoésekor
érzett, még erosebb volt.
Visszo okort fordulni. de
egy erÖ mint mógnest
vonzotto lefe|é, oz isme.
reilen sotétségbe' A
|épcsÖ végén egy ojtóro
|e|t' Kinyitotto és be|épett.
Vórot|onul hotolmos viló-
gossóg sugoroi Ütkoztek o
fé|homó|ytó| szinte vok
szemébe, Zuhonni kez_
dett o fé|e|metes' de
vonzó vilógbo'

Azok o régi gyer-
mekkori ólrnok toncoltok
szeme e|Ött, melyeket
|ózoson, volohol oz é|et
és o ho|ó| kozott |ótotÍ
egykor' Megó||t. Két kopu
tűnt fe| e|otte' Az egyik o
|óz csologotó képeit, o
mósik o hozoÍelé vezetÖ
utot rejtette. Dontenie
ke||ett. Végre toló|kozott
o régen óhttott vi|óggo|,
o sojóÍ vógyoivol' Szip-
pontott egy uto|sót o foldi
levegÖbo|, és fe|tórto oz
el|enó||hotoi|on, oz |sme-
reilen bejórotót.

Vorgo Li||o - e|sÖ Á



Kedves elsőÁ-s 9zülők, Tanárok, DÍákok\

Uflge senkÍ nerr, felejÍetÍe el az oktőber tí-én 17 órára megbeszé|Í
taIálkozót?!

osszejciveÍeltjnk helgszíne a PoliÍechnÍkum A/22. feFÍnd.

9zerele}tel várunk mÍndenkÍt! 
)

r,AZ q*'-eat/'fu(.
/ t - ' /

E haui reituéK::,

Ta|án t|annak néhant1an, akik is.
merik ezt d játékot, de biztos sokan üan.
nak, akik oem. Na, az ő keduiikért leírom
a szabdlgokat:

Álondok egq meghatarozást:
Csökön yös h aziá|lat baráti kézfogasa.
Ebből ke|l kita|álni a megoldást, me|t1
két sztúbó,l á||, A két szónak te|jesen egy.
formanak kell tennie, azaz mégsem, hi.
szen a második szo e|sii (és csak az et.
ső) betíÍie térhet et. Íq,l az e|őzói kardas.
re a t|á|asz: Csacsi Pacsi

Segítségii| négt1 egq:
Tengeri áItat bets,ő szerüe . RÁIA uÁ|l

No, akkor a játék! ltlondok mondjuk
ijt csacsi pacsÍt (neghatarozast), ha Úan
kedled, gondolkozz rajta, írd |e egt! pa.
pírra a tlá|aszt, és hozd le az A/02.be, a
stúdióba. De úÍlaszthatod az elektronÍ.
kus lefuIezést is (E.ty|ail). Az azanosí.
tóm: Csoncsi (milqen neglepiÍ!)
A hibát|an megfeitóík hözött a Kati néni.
nél kaphatti legnagqobb csokit sorso|om
ki. Erdemes tehát gondolkozni!

1 Csoncsi ro(ata
Pacsi

A meghatározasok:

|. Siuatagi ól|at uizetete
2. Tengeri allat bels(i szerÚe
3. Édesuizi hat belső szerÚe
4. Színes hegylétáro|ó
5. llagangos ember kommunalis
hulladéka -

Uárom a megfejtéseket!

Az E HAul RqruÉNyEnr ro(at már az
elozo Poligrafban etindult, csak elfelej-
tettiink megkérni Titeket arra, hogty
kiildjéteh be a he|yes negfejtéseket. Ha
ua|akinek még megt|an az előző Poligráf,
és szeretne nqerni ega nagu tábta cso.
K|T, akkor guorsan adja |e a megfejtését
a Stúditúba.

ló fejteqetést kíuán:
Csoncsi
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AKKoR És nosT

A könyvet az elején nehezen olvastan1 unal-
masnak és értelmetlennek találtam. (I}ár lelret' hogy
cz a köÍelezi-ísége miatt volt...) De ahogy a vége íelé
k(jzeledtem' úgy találta meg a kt)nyv szememben az
értelmét' a lényegét. A mű . az íróttil szokatlanu| -
t(irténelmi alapra épül. Az ú.ikor elcién. az lS(X)-as
években ,játszódik'.. llkkor VI. Sándor a pápa - a
l,}tlrgia családb(rl -, ós Íia' Il Valenlino egy olasz
lrerceg; lijbb vártls uralkocltija. Dc ncm akármi|yen
uralkocltiI Igazi diktáttrr, egész ()|aszország fcl tő|e.

A könyv elsősorban MachiavelIir(íl sztil, óle.
tének néhánv htinapjáról. Í{ivatása a ptllitika' Íiren.
zci kővetként <lolgozik. A tiirténel kezdetektlr az ['Ir
1502. eszlencleiében járunk. Machiave||i nemrég há-
zastldtrtt, s Í'elesége, Marietta éppcn másállapolban
van. l.,ls(j gyermekükel várja' IJűségesen ragas?,-
koclik ferjéhez, más ferÍira rá se néz.

Machiavellit munká.ia mial1 Imolába ki'i|dik a
herccghez. s igazáhil itt kezdődik a cselekmény. A
herceggcl valri megbeszélések során a két tél nem
lud megcgyczni. Machiave|li minden ta|álkozásuk-
kor mcgprtibália még jobban kiismerni a hercegel.
bclelátni a gtlndo|akiban. I]lőre kigondcllja a
|épései1, kikövctkeácti, hogy melyik kisállamot lilg-
ia mcglámaclni. s igy a;4 is látja cliire' hogy Fircn-
zénck nincs sok esélye mcgtartani t.inálltiságát. ha a
Itcrceggcl valti kapcsolata mcgromlik. lrz lesz at
egyik ..buktattija.. is Machiavcllinck, hogy állandtian
mcgprtibá|ja kijálszani a másikal, mcgpróbálja kita.
lálni' hogy mi van a szavak és a letÍek m(ig(ilt. így
egyre biáosabbnak érz) magát. és nem veszi észre,
ha esetleg ijt.iátSSZák ki.

Machiavelli szere|mi élctérő| is szó van ebben
a ktinyvben. Szállásadójának barátjához mcgy egy.
szer vacsorázni Pieróval' aki a barátja és egyben az
inasa is. Ott meglátja annak elbűvtjlő Íbleségét, s ha-
lálosan megkiván.ja. ()lyannyira, hogy na1xikig nem
lud másra gontlolni, s eldönli, hogy mindónáron
megszerzi. Naglkig, sőt hetekig érlelgeÍi magában a
tervet, minden oldalrti| megpr(tbálja megközelíteni
aZ asszonyl. (iy(inyöní szép szerelmes dalokal éne-
kel neki, ajándékokal is ktildöz-get... Irlizeti a gyón-
latoját, beszé| az' anyjáva|, s (ík segítenek is neki'
(tlgyanis Aureliának - a vágyakozás tárgyának - is
érdeke, hogy megttirténjen a clcllog, mért ha nem
sziil gyereket a meddő ferjének. az másik asszr.rnyr
hoz a házhoz.) I'assanként sikeredni lálszik a terv'

cgy napra a Íérjel is sikerül eltávolítani, s végül már
az időpont is.megvan. S itt kijzbelép a ..balszeren-
csc': a herccg hívat.ia megbeszélésrc. Í:jnek idején|
Machiavellit majd szétveti a düh és a méreg, de
na1y aZ önuralma' és érzéscit Sosem mutatja ki. (Va-
lószínűleg ez egy politikai fogás.) Később még
prtibálkoák aZ asszonynál, de már senki sem segíl
neki.

Itt kez'd(ídik a kutlarcok stlrozata. Rájirn, hogy
a gyilntat(l a lrerceg kczéhcn van. s hátu|ni| Il Va.
|enlino irányittltla (í1. Kés(íbb megtuclja. hogy a kí-
vánt asszony terhes lelt. '|.eljesen 

megdtibben. mig
végi-il rá nem .itjn. lrogy a lriilgy Pier(xtil csctt teher-
bre . Kudarcsortlzatának let(íptlntjához ér' s alig akarja
e|hinni' hogy iít. a nemes férfiút. a gatdag és elhÍí-
vtil(j államÍérlit mindenki l(lvá tettc, mikiizbcn végig
írgy érene, lrog5l ií tartja kezében az ügyekct. Ptrliti.
kai tóren is csalridik magában. mcr1 rájiin, hog5. min-
clcnkit a herccg irányíttrtt. s Il Valentinrl Machiavc|li
mindcn lépésór(íl is tudrltt. s nem pcdig Íilrclítva.

Itt kezclődik a kön5lvnck az' a rész'c. amelyr(íl
a:zt mondhalom, megérte. hogy eltllvastam. Machia.
vcl|i gondolatait tartalmaz'za, hogy hogyan tcszi túl
magát e7,cn a lrárom és íél lrónapon. Mérgét ncm ad-
ja ki magátxrl, nem kez<l el trrclítani, még csak ncm
is mulatja, hogy tudja: ltivá tették. Magában mégis
ideges, mt:rl ncm tudja, hogyan álljon bossát. Még
így, i<legesen is tud logikusan gonclolkodni' nem
hagyja. hogy a méreg Íblülkerekedjék rajta. Tetszik
bcnne, hogy megpróbálja clfele.iteni a clolgol. s in-
kább mnul belííle, minlsem még jobban belcé|né
magát' Arra gondol, hogy minden rtlsszban van va-
lami .iti, optimlstán né;rye a dolgot ráj(in. lrog1' cz a
nő sem ér meg annyit. ltogy bosszankodjon miatta.
Ilkkor támad az a hirtelen ijtlcte' hogy komeldiát ír:
sa.ját törlénetól írja le benne. A címe Mandragóra
lesz.

A k(inyv végén epiltigus tl|vashalti' 6.1'1*n
ar írő |eírja a négy évve| késijbb ltjrtéteket. I11 trl.
vastam egy számtlmra furcsa dtrlgrll, amivcl nenr
min<lennap találkcrz'om a világban. Arr(ll van Llgyan-
is sz-ti. alrogyan Machiavclli a hercegről beszél. Nem
utálja. és nem g}4ílöli azokérl, amiket vele műve|l,
és nem nén |e aljasságáért ós gonosz terveiért. ln-
kább elismen csz-ét és okosságát, kicsit fel is néz rá'
és csodália. (.sak aá sajnálja, hogy ca ar' egész'et
rossz célért áIdoz'za fel, dc azén még ncm utá|ia
magál az cmbcrt.

A ktinlvben ami nem tetszetl, az az volt. hogv
az c|ején az ir(l srsintem túlságosan sokal mcséll az
akkori történelcmről, po|itikai helyzetr(íl' és szittle a
könyv fclc csak erríí| sz-dllt. Ami visztlnl lc{szetl.
hogy milycn voh Machiavclli h<lzráá|lása a vógón
saját kudarcáht>z. Megprtibálta optimistán nézni a



dolgot, megtalálta benne aá, ami jó. Kiralálta, lrogy
ír belőle egy komédiát, és a dühét álalakítotla ..al-
kotrísi vággyá.., Felfedezle, lrogy a futó kaland.bol és

dolog. és nem ér fel a művészettel. ami örök!

Sz'enkaviÍs I,ili . els(í Á

Vépe beindult az idei évad, lehet frgyelni a músolt, nit adnak, nennyiért, kitő1, bol, uríról, nint,ha et.
től fiiggne' ne$ik sálbázba neglek. Pedíg az rÍgy van, hogy az ekőÁ ehregl, és kérdik, kell.o jegy
noken is' v|gy felbjv egy kedves bará|uóm, hogy rreg lesz sér,t,ve, ba neu r'ézem neg 6kot szonlatin.
Igy tortan| hogy szobato! is. neg vasarnaP is sán}azba mentem a nrilt béten, egysier az R.S.9'.be,
eg}rszel a Víg.be. Seurni niÍsorpolitika, pedig ha dire}rt csinálom, akkor sem jobb'
Minden porcikájábau lnilöuböző előadásokat láttan.

Nebéz dolguk van ezeknek az aiteraatÍy 5ánhazalrnak. Mind'g valani újat, vaiani soha uem lát6ttat,
nreghökkentőt, érdekesot kell nutatniuk, ráadrísul kevés pénzből, kis közönségnek, kozd'etloges lehető-
ségekkel, dtkan. mer{ nem !agp[ lehet tudni, hogy ni gazdaságtsabb, játszani vagy nem.
Ery sohu be nem fejezett (és Magyarországon be nem nutatott) Piraudetlo.darabot 'bsiuíltak meg'', -
gondolon -, bogy az inént felsorolt kritBriuno}nak negfeleljenok. wéb 

''mentséget'' nen ígazán tudok
felbozni. Ha a színmú nem színpadra késziiit, nem tesz eleget a}apvető sánházi fóttotAeknek, akkor
nincs az a dran.atrug, aki helyere teszi a dolgokat (kivéve, ha dránaíró). Nen is kéne erőlködni' És
ez nen jó darab, e!!yl..., keresstink egy jót!
Kar, hogy egy nrazochista, öunegsenrrisÍtő doiogra hasaúiták aá a rengeteg energiát, amit rendszeriat
liányolnt szoktam a,,kősálháá'' produkciókból'
IIgy érzem, ezek ut.án biába dicséren a csapatot, hiába enelek ki nagyszerű atakíkísokat, részletoket,
negoldásokat,, u csak r,'igaszdíj lehet'
Többet érdenelne ez a Lírsulat'

Ááán rnásnap a VÍgsán}.íz teljes ponpája.'' Még uern jfutan itt a felújÍt,rís óta'
Es tögton egy ''tisáa'' sánhÁz, sernni hóinrsz.pókusz, csak ani kell, ani jrá.r az itiúziónak, hogy bolefe.
ledkezbessünk ebbe a ''bug1ruta'' tór't,énotbe, csodál}assuk a darab virtuóz módon negÍr.t (fordított) szöve-
gét' (anit egy Sánművészeti Főiskolára jelentkezó sem hagy ki), hogy ery igazál' szórakoáato vasáruap
estét tolthessün} kedvestiúkel, (no lán', nekihk nár sikenilt), hogy sávbíl dnrkkoibassuuk, akinek
kell, negvessiik, aki negérdemli, táthassuk a száa}at, hogy téuyleg vanaak csodák, és ott vaunak'
ahol kell, a sál.bázban...

Azér{ nem kell nrndent elhiani' tessék nognéaai, Mtla nincs igazam, és szombaton csak bai lábbal
kelten fel.

Pirandello: A hegyek óriasa
R.s'g' súdiósánháe,
Rendezó: Lábán, Iíatalin, Dranaturg: Dobay Dezső

H.ostand: Qn*o (fordÍtotta: Álranp rnrit1
VÍgszín}ráz
B.endező: Verebes Istváu

ano ale Piraudello,

+pq*
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A PoLIGRAF természetes me||éV|erc o |. évÍo|yam 1 ' szám - 199ó, október

Beköszöntő Moimdr bolygóio?
1. (a)laptétel: A Polig,ráf 1 ió lap!
2. mellé(k)tétel: PoliESZter!
3. következtetés: A Poligráf ,,természetesen,, a legjobb!

A-laphang
Szeretnénk bemutatni azokat a (poliÉSZter) szálakat, amelyek az embert

és a természetet összekötik. Nem elszakíthatatlan kötelék ez és egy kicsit
egyoldalú is, mivel úgy tűnik, hogy a természet jobban meg lenne nélktilünk.
Az elmúlt földtörténeti idők krónikái iegyeznek néhány nagy bukást (pl. a
dinoszaunrszokét) a kövület ,,irattárakban,,. E|ehink során állandóan vizs-
gázunk ,,természetismeretből,,, de ,,polis,, iavítóvizsgára csak ritkán van
lehetőségünk. Lehet hogy rossz test i- le lk i  á l lapotunk, betegségeink
figyelmeztető ielek, korai halálunk pedig a végső elégtelen lenne. Mennyire
tudiuk uralni saiát sorsunkat? A természetes életmód miben segíthet? Ezek-
re a kérdesekre is keressük a (semmiképpen sem végső) válaszokat, együtt.
gondolkodásra, tapaszta|atcserére kérve minden olvasónkat.

Rezonancia
A fenti kérdésekre választ keresve sokféle hazai és kü|országi kiadványt

forgathatsz. Ezekben általános kérdésekre általános válaszokat kaphatsz.
I]nnél személyesebb, aktuálisabb és élőbb lapot szeretnénk készíteni. Nyil-
vánvaló, hogy |obban érdekelnek a saját életedben, vagy a közvetlen környe-
zetedben előforduló problémák. -Mond el őket, vagy kérdezd meg azokat,
akik véleményére kiváncsi vagy! Írhatsz a poliÉsZteiszerkesztőinek közvet-
lenül, postaládába, vagy e.mai| útián. Ha kedvet érzel közvélemény kutatá-
sok, riportok keszítésére, ne tartsd vissza magad, vállald el! Szívesen foga-
dunk minden ötletet, cikket, közreműködést.

Mozgósítás!
A természetismeret munkacsoport átalakítás címén a közelmúltban ki.

bombázta az A-27 -es labor termet. A romok eltakarítása után sokkal több
hely és lehetőség van ió ötletek megvalósítására. Térveink szerint ebben a
helyisegben egy multimédiával is rendelkező, színekben, képekben bővelkedő,
de fudományos munkákra is műszerezett környezepedagógiai kabinet kap
na helyet. A folyosót is átalakítanánk, ahol a kiáIlítoit tárgyák megfoghatók,

:.Z 9l9.sarok pedig nézhető es gondozható lehetne. További ötletek-es '''"g.,u-
lósítók felkutatására pá|yázatot hirdehink az a|ábbi célokra:

1) a ,,környezet,, terem A-27) és az oda vezető folyosó esztétikai arculat-
terve (bútorok festese, faliképek, fali információhordozók, hangelnyelő ál-
mennyezet).

2) az é|ősarok megtervezése, létesítése es gondozása (növények, akváriu-
mok" terráriumok, ketrecek'.. )

Veres Gábor

Kozmikus bárkánk a Fö ld,
már több mint négymilliárd éve
sze l i  a  v i l ágűr  s ö t ó t iét .  Ut i á t
kezdettől fogva a Nap, mint gi-
ga ntikus vilá gítótorony irá nyítja.
Néhány pillanattal ezelőtt krilö-
nös dolgok történtek a fedé|zeten.
Az utasok seregében izgága, ma-
iomszerű alakok jelentek meg.
Hatalmas zait csaptak, vadul ha-
donásztak, köveket dobáltak. A
kaotikus csaPat meglepően ha.
mar rendezte sorait ,  az üvől .
tözésből beszéd, a hadonászásból
eszközhasználat lett. E képessé
geiket el is nevezték értelemnek,
bár pontosan ma sem tudiák
megmagyarázni a sző ielentesét.

Mindenesetre állatian kiván-
csiak vo|tak mindenre, |eg,fő-
képpen önmagukra. Az első fel.
fedezéseik nem voltak tulságosan
örömteliek, mivel a |űz mcgéget-
te, aZ el lenség pedig megette
őket. Nehezményezték is a veszé
lyeket, s mivcl szociálisan gon-
doskodó ál|am még nem volt,
kita|álták a természethrdományt.
Persze oda- és vissza is elsütötték,
amitől egyesek mégpbban megég.
tek, másokatviszont márnem kel-
lett megenni. Voltak akik ellopták
ezt is, barlangokba hurrco|tík e; sci
tét dolgokat műveltek.

Ma a barlang kutatóintézet, a
tűz atommáglya, az evés táplál-
kozáshrdomány, a beszéd INTER.
NET, A maimok kezdik nehezme
nyezni a veszélyeket.. ' Pe'dig ők
a mi HIV-eink!

VerGáb

, ]er
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,,Léte olyan természetes, hogy
észre sem vesszük, s nem adiuk
meg neki a kellő tiszteletet!Iszunk
belőIe, fiirdünk benne, néha a
nyakunkba esik, használiuk es
kihasználiuk a mindennapi éle'
ttinkben. Szennyezzük, lecsa-
poliuk onnan, ahonnan nem
kéne (karsztvizek), és kifolyat-
iuk oda, ahova nem volna sza-
bad (termálvizek). Mindezt el-
követiük anélkril, hogy tudato-
sulna bennünk, mi az, amit az
egyik legcsodálatosabb kin-
csünkkel, a vuze| teszünk.

Amikor a sporttáplálkozás
szóba kerúl - beszélgetés során-
rögtön röpködni kezdenek az
elegáns, sokat seitető kifeiezé
sek: protein..., dipeptid ..., gli-
kogén.' . ,  zsírsavak...  Es a víz?
!z'óba sem kerül.,,

A víznek a táplálékok között
az e|sőnck kéne lenni, dc legaláb-
bis az elsők között kéne helyct
fog,lalnia.

,,A test legfontosabb tápanya-
ga a tiszta víz!,,

Dr. Michael Colgan (USA)

Folyanatas vnztsQl
,,Melyek azok a tények, ame'

lyek e fenti állítást alátámasztiák?
Telies testtömegünk 63.65%- a v a'
Keményen fesztilő; bniszkén dom-
borodó izrnaink 75vo.a is víz!
Anyagcsere folyamatainkhoz,
seitjeink működéséhez, a táp-
anyagok felszívódásához, a salak-
anya gok kivá|asztásához, bőnink
épségóhez feltétlenül szükséges
szervezettink megfelelően hidra-
tált állapota. Nagyobb teliesít-
ményre is vagyrnk képesek, ha
folyadékfelvételünk optimális.
Testünk tehát több mint 50%.a
viz, és ebből azt gondolhatnánk,
hogy nagy tartalékokkal rendel-
kezünk, nem kell tartanunk a rak-
tárak kimerülésétől. Sainos ez
nem így van! A szervezet ktilön-
böző utakon folyamatosan veszít
vízkészletéből.

Normál esetben ez 2-3litert ie..
lent naponta egy felnőtt ember ese-
tében',,

l]ová tíínik?
Például a kilélegzett levegő pá-

ratartalmával, vagy a széklettel, vi-
zelettel és természetesen a hő-
szabályozás során a bőr pórusain
keresztü| bekövetkező párologta.
tássa|, verejtékezéssel távozik. Ez a
f olya dékv eszteseg Íizikai megterhe.
lesre ugrásszerűen megnő - így akár
5 litert is elérhet naPonta. A fizikai
megterhe|ésen kívül a magas kü|ső
környezeti hőmérséklet még tovább
Íokozza a vereitékezést. Ráadásul
ennek során még nagyon sok fon-
tos ásványi anyagot ís veszítiink.
Persze ezek nem úi dolgo( de azt
mégis ió tudni, hogy a szervezet 3-
4%-os folyadékveszteségekor az
izomzat ereiének 10-30%- át veszíti
el. A gyorsaság tekintetében pedig
kb. 87o-nyi visszaeséshez vezet.

Legfontoabb
a híítés

Fjzikai megterhelés hatására a
testhőmérséklet a terhelés arányá-
ban emelkedni kezd. A szervezet
természetesen igyekszik védekezni,
ezért Íokozza a hőleadást.

,,.'.Minél jobb az edzes során a

hűtés, annál nagyobb az izmok telie-
sítménye. Hogy ez mennyire komoly
dolog, csak egy Éldát eÍúítenék; erős
megterhelés akár 2O-szorosára is meg.
emelheti az izmok hőtermelését a nyu-
galmi állapothoz képest',,

Arra a következtetésre iuthatunk,
hogy inni márpedig kell. Ez egyértel-

mű, de mikor is? A válasz: terhelés
előtt ktizben és után. Tehát szinte fo-
lyamatosan. Ha nem gondoskodunk
megfelelő folyadékbevitelrő| az
edzés ill. a verseny előtt, ezt a hiányt
már soha nem lehet pótolni a ver-
seny során elfogyasztott folyadékka|.

Mennyit kell inni?
Többféle számítási mód létezik'

ezek közül  a gyakorlatban leg-
könnyebben a |kalmazhatót a jánlom.
Ennek lényege hogy minden elvesz-
tett testsúlykilogramot egy liter víz-
zel pótoliunk. Egyszerűen kiszárnít.
ható, hiszen csak a terhelés előtti és
utáni mért testsúly Kilönbségét kell

vennünk. Az azonban nagyon fontos,
hogy a kapott mennyiségetne egyszer-
re vigyük be, hanem kis részletekben;
negyedóránként i-1.5 dl hideg viz ci-
fogyasztásával.

Kozái lstván (Káosz)

2

-, A INTERNET ,
r]' oKIATAS És
l, szoRFoLEs

A SorosAlapítvány Kulfurális es
Kommunikációs Központia(C3) in.
gyenes Internet tanÍolyamokat tart
kezdőknek, haladóbbaknak és gye'
reke}nek, A C3a Várban, azorczág.
ház u' 9-ben található' A tanfolyam-
okra és a szörfólésre a214"6856-os
telefonszámorr kell előzetesen ie-
lentkezni.

Bővebb információ szerezhető
az A26 környékén FőzőAttilától is.
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DI.EIWI PR'OBI.ETilT
A száraze|emek, elsősorban a felhasznált nehézfémek mi-

att súlyosan környezetszennyezők. Persze, Persze mondiuk, és
kesz' Túl könnyű, - mondhatnánk - súlytalan volna ennyivel
ellökni magunktól azt a bizonyos labdát. Eletterünk mérgezé
se azonban nem kicsi, gurulgató labda, hanem vadul pattogó
probléma. Mit tehet egy polis polgár pillanatnyilag?

zliI.nsúG a Épesőfordulóban
Az első lehetőség a szelektív hulladékgyűités. Ehhez nyúit

segítséget a földszint és az első emelet között levő zöld tartály.
Hány elemet dobtál eddig oda?

A zöld tartályokba, városszerte gyűitcitt elemeket
egy lerakóhelyre viszik (pl. Aszódra). Amelyeket nem
így gyűjtiink össze'. '

AIíIil]
Van egy iobb megoldás. Tzedennyi veszélyes hulla-

dékot sem termelünk, ha nikkel.kadmium (Ni-Cd vagy
NC) aklümulátorckat használunk az elemek helyett' Az
akkuk kb. 100Gszer tölthetők, 4-6 évighasználhatók és
csak ennyi idő után válnak veszélyes hulladékká. Az
akkuk nemcsak barátsiágosabbak a kömyezettel, hanem
- és ez kérem szépen nem utolsó - hosszú távon sokkal
olcsóbbak is'

'Nem állíthatiuk (no persze), hogy ez a MEGOL-
DAS, hiszen például az akkuk áIlás közben gyorcab-
ban veszítenek ereiükből (gyorsabb az önkisülésük).
Emiatt általában nagyon kis fogyasztású szerkezetekbe
(órák, számológépek) nem valók.

Főző Attila

Márkaeloszlás százalékban (e!emek)

Mire használhatók ezekaz akkumulátorok úgy, hogy
az e|őnyök kenilienek előtérbe, a hátrányok pedig hát-
térbe szorulianak?

Gyakrabban használ| közepes áramÍelvételű beren-
dezesekben (walkman, rádiő, magnó, zseblámpa) kivá.
lóak. A Politechnikumban (a felmérésünkből látszik) a
megkérdeze ttek 87 %- a haszná l walkmant (sétá lóma gnó,
hehe). Kik, ha nem mi tehehink valamit az ELEMI PROB-
lÉve kezelesében?

IIPPD|í' rntnrurtirn
Az akku akkor lesz igazán hosszú életű, ha
r mindig azonos koru, együtt töltött akktrkat hasznalunk
o lemerülten nem hagyiuk sokáig állni,
o ha nem töltiük túi.

No. AIílíoR'
Egyrészt megszervezzük, hogy olcsóbban iuthassunk hoz-

zá akkumulátorokhoz. Másreszt vásárolunk egy nagyobb ak-
kutöltőt, így (annak árát megúszva) mindenki feltöItheti akku-
mulátorait, akár egy nap a|att. Rész|etes információkat a
term;szetismeret munkacsoport tagiainál, valamint Süle Zsolt-
nál (Hami,S) lehet szerezni. Ne lőiünk, TOLTSUNK (ELEMI
órdekiink)!

EGYfu
VALTOZO

Fl{JFS

CP

EIBGER

ErnAcan
VARITA

A sétálómagnósok 337o-a hasznól
mindtjss re új ratölthctő elemet. Az elem-
oálasztósban a tartósság és az ár ját-
szik fontos szerepet (a kettő egyíitt kb.
75Vo).

A felmérés 77 kérdőítl alapján ké-
szíilt. A minta a polis polgárságot te-
kíntzl e repre zentatío o olt.

A felmérést végezte:
Bu|yáki Annamária (Ilami'S) és
Gyuricza Lívia (Hami'S)

tor,rvrÉrÉ€énye
H a s z  n á I . e  w a l k m a n t ?

Má rkaelosz lás szá za lékba n (wa lkma n.ek)

EGYEB

SAMYO

INTERSOUND

GRUND|G

A W A

PHILPS

PANASONC

JVC

SOMY
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I{a tel iesen bebizonyosodik,
hogy marsi eredetű a meteorit, ak-
kor biztosak lehehink abban, hogY
nem vagyunk (voltunk) egyedül.
Sok tudós szerint valaha volt élet a
Marson de a klíma megváltozott (le'
hűlt) és az élet kipusztult. Lehet, de
nem biztos. Elképzelhető hogy
visszavonult a kihiílt tűzhányók
ktirtőibe, a szondák onnan még ma
is ieleznek vizgőz- es szén-dioxid.
párolgást.

Szondrúk' indulús!

A Mars különösképpen foglal-
koztatja a kutatókat és a csillagászat
iránt érdek]ődőket a múlt század
óta, mivel naprendszerünkben leg-

iobb tudomásunk szerint - a Földön
kívül - ezen a bolygón van a legna.
gyobb esélye annalg hogy valaha
élet alakult ki.

Az olasz Giovanni V. Schiparclli
az 7877. évi kedvező Mars Föld
szembenállás alkalmával furcsa vo-
nalakat vélt felfedezni a vörös boly-
gó felszínén. Az a vélemény alakult
ki, hogy értelmes lények miívei
ezek, a marslakók ilyen csatornák-
kal vezetik a vizet a sarkvidékekről
a szátaz sivatagokba. A csatornák
korüli láz kissé alábbhagyott mivel
Schiparelli kevés kortársa látta e
képződményeket, bár többször lát-
tak  i l yen vonaIakat  még a  k ö -
zelmúltban is.

NemtÚ|oütho'ps
Az egyre tökéletesedő mérési

módszerek révén sok dolgot meg-
tudfunk a Marsról, így a bolygó nem
tűnik hrl otthonosnak (legalábbis ne-
künk földieknek). A légnyomás 1/
12-ed része a földiének' a hőmérsék-
let télen -100 "C is lehet, a nyár vi.
szonylag meleg akár +30 "C is lehet,
a ritka légktir miatt a felszín gyor-
san melegszik" de éjiel gyorsan is
hűl.

A mesterséges marsi körülmé-
nyek között végzett kísérletek vi-
szont bíztatóak, egyes baktériumok
nemcsak megélnek, hanem szaPo-
rodnak is a fagyos marsi légkörben.
Ku|turnövények csíráztatása marsi
légkőrben na gyobb fagyállóképessé
get bizonyít^

Es itt icin a képbe a NASA au-
gusztusi bejelentése: egy, a Marsról
származő meteoritban felfedezték
azél'et nyomát. Bár aszenzáció hul-
lámai lecsillapodtalg mégis elgon-
dolkoztató aZ eset.

Ezt a meteoritot 1984-ben talál-
ták az antarktiszi Allan-dombokon.
Évekig pihent. Két éve derült ki
marsi származása, ekkor vá|t érde.

kessé. Anyaga baza|t, és a belseié
ben találtak rá az életnyomokra: ed-
dig bizonytalan összetételű szerves
anyagokra, és baktériumszerű le-
nyomatra! Persze ilyenkor sok kér.
dés felmerül:

Hogy kerÜlr ide?
Nem lehet, hogy a Fö ld ön

szennyeződött?. . . stb. A kutatók sze,
rint 3,5 milliárd éves a baza|t, ezt a
szokásos radioaktív módszerekkel
állapították meg (200-300 millió év
ide-oda), 16 millió évig volt a világ.
űrben, erre a kozmikus sugárzás
nyomaiból következtettek (ez is le.
het 10 vagy 20 millió év), 13 ezer éve
érkezett a Fcjldre, ezt e1y bonyo.
lult, régeszek által cserépedények
datá lására használt módszerrel mér-
ték meg (persze itt sem Percrc pon-
tos adatot kaptak)' Hol került a me.
teoritba az éIetnyom? A Földön elég
nehezen: az Antarktisz iegén talál-
ták (a Fbldön itt a legkisebb az esé
lye a szerves szennyeződésnek), a
meteorit any a1a baza|t, tehát tömör.
Az élet nyomai középen vannak (ha
a földön szennyeződött volna, ak-
kor kívül lenne az é|etnyom). Ho-
gyan kenilhetett ki az űrbe? .Iitd.

nunk kell, hogy a Marson 5 kilom&
terlmásodperc a szökési sebesség,
Csak a legnagyobb becsapódások
vethették ki. Az is ki van zárva,
hogy esetleg kisbolygóról szárma-
zik, mivel ielen van benne vas(IID-
oxid és a magnetit , ezek oxigén ie-
|enlétét mutatiák (ilyen a kisbolygó-
kon nincs).

Reméliük hogy a közeliövőben
induló szondák sok úi információ.
val fognak szolgálni. A Viking-szon-
dák ezen a téren nem hoztak érdem-
leges úi információt (bár valamilyen
reitélyes kémiai folyamat iátszódott
le a talaiban\, igazánszéleskörű ku-
tatásokat csak az ember tud maid
végezni.

A marsi életrő| csak pozitív dön-
tés szűlethet. Ha ugyanis felleliük
élet nyomát a Marson a kérdés el-
dőlt, ha azonban nem, akkor csak
annyit állíthatunk biztosan, hogy a
bolygó megvizsgált körzetében, iI.
letve az ott vett anyagmintában nem
voltak ilyen nyomok.

Tehát lehet hogy a választ a kö-
zeliövőben megismeriük, de lehet
hogy ez ió időre még nyitott kérdes
marad.

Kund Attila (PsvchO)

roRR,{sox;
Étet és T'udomdny : 1996l35
Donald H. Menzel: Csillagdszat
Róka G. - Kulin Cy': Csillagdszati

kisenciklopédia
Héderlldri Péter: Ismeretlen (? )

naprendszer,Íink
Gauser K. - Sztrókai K.: Az ember

és a csillagok

ez (ÍnsÉTA fatytató dik.,.
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,,t ÚÜL&{luL&c torint éreruleópei

Kelocsffisólyom (Ioko fu'''gl

Népies neve rárósólyom' olyv nagyságú, de annál karcsúbb ma-
dár. Fán vagy sziklán feszkel. Az tirge és a hörcsög pusztításával

ielentős hasznot hait. A Drna-Tisza közén levő berckerdőkben néha
költ is. Itt viziszárnyasokat és galambokat is eszik. Fogságban
könnyen megszokik. Amíg a solymászatot (|zték, addig ez volt a
kedvenc vadászmadár. Hazánkban ma már nagyon ritka, ezért vé
delemre szorul.

Az 50 forintos érme réz-nikkel ötvözetből készült, ezüstfehér
szin(i' Forgalomba 1993. !únius 21.én került' Súlya 7.7 g, átm&ője
27,4 cm, pereme sima.

olt kiiuetkező tzúmhan a kót|olintolt mutat{uk he

ItrnszoRo
* NAGY sANDoR, a macedón hódító sok szobrán állát enyhén meg-

emeli és feiét kissé oldalt haitia. Görög kutatók most ráiöttek, ez nem feltét.
lenúI az arrogancia iele, hanem talán a ,,Torticollis ocularis,, betegségben
szenvedett. E betegségnél gyakori, hogy a beteg ferdén tartia a feiét, hogy
elkerül|e a kettős kép keletkezését' Nagy Sándor valószínÍíleg számos csatá-
ja egyikében szerezte ezt abaiát, ugyanis életraizírói szerint egyik sebesülé
se után átmenetileg elvesztette a látását. (Ternrészet Világa)

. HoL TIszTA A LEVEGŐ? A környezetvédők egy műhold segítségé
vel megállapították, hogy Európában egy Ravgonor nevíí bolgár falu leve.
gőie a legtisztább. A levegő a falu, 40 km.es körzetében vegyi szeny-
nyezőanyagoktól és portól mentes. (ELET és TUDOMANY)

r Tó AZ ANTARKTISZ AIATT!Nemrégiben kidenilt' hogy az An-
tarktisz 4 km-es jégpáncélia alatt egy ontario-tó rnéretű tó helyezkedik el. A
Vosztok névre kersztelt tó édesvizű, méIysége a Ba|kál tóéval vetekszik. A
iógtakaró felszínén .50 "C-os a hőmérsék]et, azonban a tó szintién
a nagy nyomás, illetve a geotermikus feláramlások miatt sokkal
melegebb van (0 "C környékén). A felfedezés sok munkát ad maid
a geológusoknak, mikrobiológusoknak is, hiszen becslések szerint
a tó könilbelül 50 ezer éves. (Ternrészet Világa)

.r TEHENEK A KOTÉLEN. Tragikomikus tény, hogy a fe|vi-
lá gosodá s századában' Fra ncia ors zágban v ar ázs|ás v á diá va l kö-
tél általi halálra ítéltek egy tehenet. Az eset 1740-ben történt, tehát
Voltaire es Rousseau életében. tÉrrr és TUDoMÁttyl

* ÍnÁsNyoMoK A ToRINóI LEPLEN. Írásnyomokat fe'
deztek fel a híres torinói leplen. A gyanút eltenőrizendő a lepelről
készült fotókat számítógép segítségével értékelték ki, A számító-
gép igazolta a gyanút, sőt úiabb írásnyomokat is felfedezett. A
feliratok |atin es görög szövegreszletel' (ÉtEt és TUDoMÁtvyl

. A BoR onrcrnnt Kiderült, hogy a bor idősebb mint aho-
gyan eddig hitttik. Eddigi tudásunk szerint a bor kb. 5000 évve^
ezelőtt született a Közel.Keleten. A mostani kutatások során olyan
a6yagedényekre bukkantak lránban, melyekben már 7000 évvel
ezelőtt is bort tároltak. tÉrrr és TUDoúÁNyl

He
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!|Ü orüá'Úótd
Az arzlineaés nan mese. Stdie-

rorszÍgban, Titolban a még nÍhdny
ttíjék,Ín a aildgnak ísrégt sznfuÍs ur_
rentartalmú dsvdnyok uagy a fétnol.
uaszÁtík kürtőibo1 c}ssz:gyűjthető ar-
nn-tioxid kgérkÓ ynrdt fogyasila.
ni, Az arúrcssqÜ hqla]mas oroosstÍg.
Va]őban halósgl aqn a saruezd Íei-
lődésére s kiilönijsen a súrciut, ha-
jak súpségére E?art rdiík loaaknqk
is, A tati erőtt és munkabírdsra cgk
köza e|ue a qn hat(Íssal,

Az arúnevést meg lehet sznknt
a gyakorlott arzéneaók a halólos
adag 3-4-szzresét fogyasztjdk. Az ar-
zéneués újabb megt'igyelése'k szennt
nem rijuidíti me7 qz életet, s nem
igaz, hogy nem lehetne abbahagyni.

Cloetta kísérletei sztint a meg-
suluÍs csqk lótsmlagos, és a jelen*g
magyardruta az, hogy a belek artn-
Obszatartó Mpasége nő. AzÍrt eme-
Ii az qrzéneuő az adagot, me.rl mé5
ebbó,I anagy adaghl b cukknés iut
a aérébe, Maga,a srruÜrt nincs ar.
únhez smkva. lgy plddul Cletta kí.
sérleti kutytíja arzénmérgezésbtn
pusüult el,milar a súpn d! baj nél-
kijl tűrt atzrnmennybég 1160 r*zrt
bőre ald fecskendezték.

Dr. Dalnady Zo|tán
(Természettudományi

Közlönv 1911)
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G||é,sv4sz er e| ( - c s ob asz er e|<
ÉI"til,k nehezen lenne elápzelhetií vitaminok, idiínként pedig
gtőgtszerek ne1kíil Számos rossz szokás, babona, tevhit e7 és virul
ebben a témóban. Sorozatunkban végigjórjuk a glógtszervilóg, a
csoda-, a pót- és az óvószerek érdekes vagt érze,keny kórdéseit
(Itónajárunk olvasóink Mrdeykelq lerántj uk a leplet nehány leples
dologról és örömmel helyet adunk minden olvasőnk szemé\tes
tap a s zt al at ain ak, e,l m é ny e ín e k

|. rész
GONDOLATOK A GYOG\6ZERTANBAN

- Sokszot hallani, hogy manapsóg h,il sok gyógyszert szeilünk. Csak
mostanóban aagy minilig is így oolt ez?

- A gyógyszeripar fei lődése, a gyógyszerek reklámozása, a
szélesebbkörű táiékoztatás ösztcinző hatású a gyógyszerszedesre. A tu|-
l,ottgyógysz,erfogyasztás a modern kor átka. Túl sok az a beszedett gyógy.
szermennyiség, amelyet indokolatlanul vagy nem megfelelő adagolásban
fogyasztanak". '

_ A gyógyszeripnrban is megjelent a marketing. Ki tudja megmonda.
ni, híhetünk. e a tekldmoknak?

-A gyógyszerek reklámozásának szigoni korlátai es előírásai vannak,
azonkívííl a gyógyszeriPar nem elsősorban piacérdekeltségű, hanem e|ső-
sorban emberközpontu. Háziorvosunktól étdemes tanácsot kérnünk.

- Sok a gyógyhatású készítmény, pezsgőtablefta. Ez is ínkább rck-
lám, a mai éIet elkényelmesedése, oagy oalóbanhasntosak ezek a ilolgok.

- Nern montlhatiuK hogy ezek a gyógyszerek feleslegesek. A termé
szetgyőgyászatiogga|teszi ki ielentős reszét az orvostudománynak. A fia-
taloknak különösen fontos a sok vitamin, ásványi só, amelyet pezsgőtab
lettában is érdemes bevenni' Így egyetlen tablettában számos szükséges
anya g megtalálható. Szintetikus gyógyszerek helyett inkább természetes
szereket cé|szerű szed'ni, ugyanis a feilődő szervezet számára még a szük-
séges gyógyszerben beadott vegyianyagmennyiség is káros lehet.

-Mi legyen egy házipatikóban és mennyibe kerüI minilez?
-A legegyszerűbb felsorolni: fáidalomcsillapító (feire és fogra), |ázcsi|-

lapitő, toroköblítő, görcsoldó, köhögescsil|apítő, hashaitó, hasmenésgátló,
bilfertőtlenítő, hányáscsillapító, es kötszerek. Mindez együtt kb.:5000Ft.

- Mi a kapcsolat ár és hatékonyság között?
- A korszerűbb vagy klilföldi gyógyszerek drágábbak, de nem biztos

hogy iobbak, csak általában egyszerűbb őket használni.
- Mi a szakember véleménye az antibiotikumokról?
- Antibiotikumot CSAK orvosi rendelvényre szabad Íogyasztaru, szi-

gorúan az e|őírt ideig, mert az ok nélktil vagy tévesen szedett antibioti-
kum ellenállóvá teheti a kórokozókat.

_ Köszönöm szépen!

MlT SZEDNEK A PoL|soK? (A KoV. SZÁMBAN)

6  r r r t r ! r t r r r r ! r r po|iÉSZt"' 1 996. oLtóber

Gyógyítás. ás
gyógyszgrtörténet

lr*r-
Pav|ov szerint a gyógyító tev6

kenység visszavezethető az első
emberig, hiszen a betegség olyan
ősi, mint ma9a az élet. Igy a wG
gyttÁsára való törekvés is egyidős az
embernek, mint biológiai lénynek a
létezésével.

Az ősember patikáia az erdő
volt, gyógyszereinek legnagyobb
részét a növényvilág szolgáltatta
(mint ma is a kulturától távol élő
civilizálatlan népeknél - gyógynövé
nyeiket eredményesen használiák
évezredek ótaJ. Az állati eredetű
gy őgy sz,erek a vadásza t elterjedese
után egeszítették ki a gyógyncivé.
nyeket.

7-ína,

Gy ő gy ászatuk f eilettségé t bizo.
n)n$a,hogy mára himlő ellenivéde-
kezés kezdeti módszcrét (vakci-
náció) is kiteriedten alkalmazták. ls-
merték a diétás étkezés Flentőségét,
a napfiirdő, avíz, a gyógytorna szer-
vezetet erősítő szerepét.

Gyógyszerkincsük igen gazdag
volt, erről 5000 éves győgyszer-
könwük tanúskodik. Számos növé
nyi.gy őgy szer me|lett kü |önfé|e á l-
lati eredetű szereket is alkalmaztak.
Ezek kcizött nem egy undort keltő'
pl. az állati máies velő, a tigris vére
és más belsőségei, a disznótiidő, a
kigyőbőr, stb. Az állati anyagcsere'.
termékek mellett emberi eredetií
gyógyszereikis yoltak, pl. a sperma.
Voltak érzestelenítő, kábító hatású
győgyszereik is. Ilyen volt a mand.
ragőra, az ópium es a hasis.

A vallási ti|alom miatt azonban a
kínai sebészet sem feilődött: a vallási

felfogás szerint akinek nincs
meg aZ egész teste, nem
egyesülhet a másvilágon
őseive|.

Krokovay Eszter
Hadosztálv

@g%s.%Oa).
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líirrindulris lNTERNET"sarok
A természetismeret tanszék prominens képviselőiben

már régebb óta megfogant a gondolat, hogy nemcsak a

négyfaÍközött kellene a természettel ismerkedni, hanem
ott is, ahol a folyamatok történnek edőben" mezőben,
bok'ok közcitt, barlangbary sziklákorr" tóparton és benne
is, és még sorolhatnánk... Ennek szellemében sztiletett
meg a tavaly először megrendezesre kertilt nagysikerű
Erdei Tábor is, de az mégiscsak egyszeri esemény volt és

,,szigorilbb,, iskolai keretek között zailott. Könnyedebb,
mégis értékes műfait ielentenek a héwégi kiránduláso(
amelyek a természetEl való spontán egyestilés lehetősegét
vetítik az érdeklődő elé.

Idén először a Budai-hegysegben iiirfunk (most még
csak elsősökkel . hadd csigázódianak egy kicsit),
szarvasbőgést hallgatni, ami azért érdekes mert a közhi.
edelemmel ellentétben nem a tehénbőgésre, hanem az
oroszlánüvöltesre hasonlít, kcizelről kifejezetten félelme-
tes. Mondanomse kell, hogy mai globálisan felmelegedő
világunkban azidő1árás nem sietett a segítségünkre: sze
merkélt az, eső, köd volt és hideg. A szarvasok ezen
rnegsértődtek es úgy gondolták azon a naPon nem ud-
varolnak. Elszánt csapafunk (8 fő) a Moszkva-téri viszo-
nyokbóI kiindulva úgy döntött nekivág azútnak! Csusz-
hrnk.másztunk a sárbary faztunk a szeles hegyoldalban
cs áztunk a réterr" éPP".'ezért még iobban esett amikor
az erd.ő gyümölcseit kóstolgathrk (Húsos som, Cornus
mans) nem beszélve az esti tábortűz primitív gombasüté
si es táplálkozási technikáiárol (nyárson stilt gomba kéz-
zel.lábbal, érdekes, szalonna íze volt, lehet, hogy csak a
hangulat szelleme miatt). Az e}szakai hazasétÁ|ás már tele
hassal, megmelegedve történt az első falucskából (Nagy-

kovácsi), ahonrran fáradt vándorok bol-
dogan hívhatták riadt szüleiket.

Köszönet a |elkes kirándulóknak;
a KAndi, a Psycho és a Hami,s ter-
mészethű tanulóinak! Gyertek más-
kor is, többen is!

Figyeliétek a hirdetéseinket!
Barta Géza

Re j ta ényrou at unkban é rdekes, furfango s kérdé seket t e.
szíink fel, Aki bedobja a poliESZter-dobozba a helyes aó-
Iaszt, sorsolónn aesz részt, ahol könyaet aagy a Compfair,96 belépőt nyerhet.

oMiért éppen S.o'S. a segélykérők ielzése?
.Egy angol fizikatanár a következő kísérletet mu-

tatta be diákiainak' Ráfektidt egy szöges ágyra, ráhe.
lyeztek egy szöges ,,pap|ant,, , erre pedig egy sa|akbe-
ton tömböt. A tanár munkatársa egy nagy kalapáccsal
rácsapott a tömbre. A tömb széttört, de a fizikatanár
ép bőrrel úszta meg a kísérletet. Hogyan lehet ez?

It |í |íttRÍI fljRfÁl{60Í rÍnmlerctl xÜtoilt l{t|(tJl{|(

I.e.velelÁxiillisták
/ ,$' Az Internetrő|acsa1ágőröcsögeiGe-
deon bácsi is hallott már' A poliESZter Internet-sar-
kában áttekintiiik azokat a lehetőségeket, amelyek már
a suliban is rendelkezesre állnak (reméliük, növekszik
a szárnuk, hamarosan).

Az e.mail az lnternet ősi es alapvető lehetősége. Ezt
akkor érezzik igazán, amikor csak e-mail-hez férünk
hozzá, máshoz nem' Így van eZ a Poliban is, hisz na-
ponta csak rövid ideig csatlakozunk a Hálózathoz, ami-
kor kimennek és be|önnek az aznapi levelek. A levele-
zési l ista egyszeríí és nagyszerií módja a kom.
munkációnak a mi körülményeink között is' hasznos a
tanulásban és a kikapcsolódásban is.

Képzelitik el, hogy van nyolc Lagzi Laios raiongó' A
ralongók egyike e.mail útian elérheti a többieket úgy, hogy
EGY címre íria tizenetét, mégis mindenki megkapja. Va.
lahol egy számítógépen meg.van ugyanis e rajongók lis-
üáia (erre ők maguk iratkoztak felvalamikor), és a lista-
címle (pl. lag7ilaicsi.l@valami.valahol.hu) Kildött |eve-
let egy program továbbítia minden listatagnak. Ígv min-
denki egyszerre megkapia, és már válaszolhat is.

Arnikor hallunk egv érdekes listáról, első lépés a fcl.
iratkozás' Ez a listakezelő prrcgramnak kiildött (általá-
ban) subscribe vagy subcribe listanév saiábrév szöve-
gű levél. Ezt követően kaprrnk egy beköszöntőlevelct a
kezelőprogramtól, ezt őnzzik me& mert értékes infor-
mációk vannak benne (pl. hogyan lehet kimászni a listá-
ból, kik vannak feliratkozva, ki a listahrJailonos, a főnök,
milyen címre Kildhetiiik a hozzászó|ásokat stb.).

E dióhéiután néhánv konkrét aiánlat:
.INTERNETTGhírlevél, a népszer"íí háIőzan upág,

az iNteRNeTTo friss, tömör hírei kommunikációról.
Internetről, számítástechnikaról heti egyszer' Felira tko-
zás az majordomo@pirx.idg.hu címre írt tartalmú
subscribe hirlevel levéllel.

oHX-es listiák. A Hollósi Information eXchange sok
levelezési listát is kíná|. Ezeken naPonta egyszer kapi"k
meg a napi termést. Most három lisüát aiánlunk IJIX-
GURU (számítástechnika), Hx-MoKA (viccek), I{X.
TIPP (ötletbörze). A feliratkozás mindegyiknél hasonló.
Pl. a HX.TIPP-rt subs.tipp@hix.com címre írt üres le
véllel  lehet fel i ratkozni.  Bővebb információ a
help@hix.com címle ílr:tt tires levéllel kérhető.

Honnan értesülünk érdekes levelezesi listákról?
Hát(tal nem kezdek mondatot) ismerősöktő|, úiságok.
ból, más listákról stb. Egy tipp: a legnagyobb listakezelő
programok egyike a LISTSERV. A LISTSERV kezelésű
listá kol infót kérhehink a li stserv@listserv.bitnet címre
írt list global tartalmú levéllel. VIGYAZAT így egy ha-
talmas levelet kuponk, érdemesebbegy kulcsszót is meg-
adru, (Pl. list global chem), es akkor csak a ku|cszót tar-
talmazó listanevekről iönnek tudnivalók.

atka@poli.isk.huninet.hu
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T|lZ.szERvEzÉsI
Arra gondoltunk, hogy 4,5 milliárd évvel az

ősrobbanás után, sokkal a téeszesítes, es néhánnyal a
téeszek szétverése után megpróbálkozunk a .mozga-

lom úiiászervezésével. A mi TSZ.ünk is egy csoport,
de nem föld-, hanem tudományművelőkből. Dekódol.

iuk egyszerűen Tudomány Szakkörnek!Mire lenne jó?
Úgy találtuk, hogy néhány polis diákon -hála az ere.
deti tantárgyfelosztásnak(.4,4 milliárd éve...)-elvoná.
si tünetek kezdenek mutatkozni a természettudo-
mányok csökkent mértékű bevitele miatt. Ez a megál-
lapítás még első közlés és mint ilyen persze további
bizonyítást igényel, a tanán:kon viszont iól látható az
elvonási, ,delír iurn termesz,, tünetegyüttese. Mia
tcendő?  Lóp|  be  a  l .udomány Szakk ö rbe  és a
következőkben lehet részed :

Mi: a TsZ-hirailó faliujságon meghirdetiük az iz-
ga lmasnál rz ga lmasabb témákat, kuta tási Programo-
kat.

Az sem lesz titok, hogy melyik tanár vagy milyen
külső szakember irányítia azt.

Mézesmadzagként intézet látogatásokat' kirándu.
lásokat is tervezünk.

TE:Választasz magadnak témát, amelyet azután
egy éven át művelsz, cikkeket, könyveket olvasol róla,
segítséggel vagy önállóan kísérletezel, résztveszel a
külső programokon.

Ev végén írásban összcfoglalod a munkád taPasz-
talatait, ólményeidct, megfigyeléseidet.

Mi. Ha elcgendő munkaegységed gyűlik össze
negyedéventc, akkor a maximális természetismerct
tantárgyi bónuszicgyet kaphatod.

A lcgjobb munkát végzők a zársl,ámadó közgyű-
lósen értékes tárgyiutalomban is részesülnek.

A Tsz.ben persze a rudományt ncm egynyomá-
s<ls gazdálkodással, hanem vetésforgóval műveliük.
I]clekósto|hatsz más témákba is, eliöhetsz bárme|yik
ku|ső programra. A fontos az,hog a valódi fudománv
és annak rnűvelői, műhelyei közelébc kenili, rnindezt

vc, hanem aktív munka közben.

l|éhány téma, p]ogÍam:
ATsz munka középpontiában a kömyez'et & az

ember kapcsolata áll. Vizsgál|uk az élővilágot befoga-
dó és tápláló közegek működését, állapotát. Levegő-,
víz-, tááimintákat vesziink és vizsgálunk a helyszínen
és itt a laborban. Kiválaszfunk egy kutatandó teniletet
. pl. a pilisi bioszféra tezerváhtm, vaw a Drna- amely-
nek állapotát folyamatosan figyeliük. Elemezztik a bi
ológiai sokféleség szerepét és megőrzesének lehető-
ségóit. Figyelünk a klímaváltozás ieleire, az é|ővi|ág
ebből eredő átalakulására. A laborban mikroszkó.
paá|ás, anatómia, mikrobiológia, kémiai elemzés
folyhat. Elmegyünk az akadémia Dunakutató állo.
mására, a Talaitani kutatóintézetbe, a géntechnoló.
gia hazai fellegvárába a Szeged Biológiai Kutatóköz-
pontba, de egy emberboncolást is megtekinttink, ta.
lán tetten érve a gyilkos kcirnyezetszennyezést. Nyá-
ron nagyobb expedíciót is szervezhetiink' pl. a Kőrós-
völgyet, vagy akár távolibb célokat felderítve, a kör-
nyezeti állapotokat kutatva. Az ötletrcham folvtatód-

ion inkább az e|sőTSZ -közgyűlésen. '.
melyre szeretettel vár a SzervezőBizattság.

Jelszó: a Földet Uissza nem adiuk!
(de raita é|nitudni ke||...}
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Az tiníkon halkan Íigyel a tanárra.
A külseje jó megielenésű,
A z,ongttratudás egyáltalán nem volt képzell
KülÍiildön sl,erzeÍl' tanulmányait kamatoztalta.
Szapphó biológiailag leírta magát.
}{oratius szerette volna, hogyha megalakul a7 aÍany
ktizéprendszer'
I]occaccio liberálisabb vtllt, mtnt a lovagi irtxlalom
A harcok alaí virágzott a lovagság.
|,róz,ai lraláltáncokat is írtak verses Íbrmában.
Olyan vtllt a temető, minlegy életlrelyszín .
majáli snak mondltatt.r.
A kiizépkorban nagy vtlh az írás- és olvasásbeliség.
Villon versei tllvasása kiizben az etnber rtlssz
tániaságba keveredik.
l]alassi versci sa.iá1tls üleme nriat1 nragyarrlssá
válnak.
A I|amlelben elég stlk lilrtlulatos pont van.
Iilinclul benne a lelkiismcret- furda|ás'
|'anteizmus: ember és állat együtl ól. mintha egy.
család ]ennc.
()le'i .I-amás. 

lánya ós a brl'itár clszigelc|tcn ól
panteizmr.rsban a hegyekben.
llrclá|y aranykora igencsak mcgcsappanl.
I]kkor találko;r,unk a feudalizmus és a kapitaIizmus
válasz1óvonaláva|.. .
Arany János I;aus| visszahallásl érz,etl.
A<lám küz,d a g()nosz rosszak ellcn.
''Sok lúd cliszntit gví5r't',,- clisznti Ádám. aki
cgyedtil van; lÚrcl l(imeg.
A londoni jelenelben Mtlnts'|amással ta|á|ktlzha-
lunk, rnint nagy Íilozó|irssal' aki igarÁn ncm hirt
kitcljcscclni. merl VITI. }Ienrik kivógc;.te|lc
l)cmag(lg a szinészck k(jztjl1 szercpc.h;

. köt(íszti:

. e|(írc mcghalártlztltl a stlrsa.
Mauks Ilrrna Mikszáth Kálmán cluplán clvclt
íLIcségc.
Ar.irti a liíhős nyclvezel('t szegedi nyelvjárásúra
lilrmálta az állarrdtilagtls ti használalával.

Jántrs cgy betíírl (l) embcr. crre aZ új rendszerre van
heigazítva'
A líra kezd leágaztivá válni.
A következ(í rész-ben 'l.créz válogaltltt venei kövcl-
kezlek a lortára habkénl.
A film a törökök kitaktikázására helyezi a hangsúlyl.
A színész-ek nem mindig valósitják meg a szerepl(ík
személyót.
A mű nemesÍtíí, j(llestct(í érzést kcll.
Á képzőművészel egyedies.
A képziíművészetnek nincs haszná|hatti |trnkcit!a'
A család k(izégrs;{álybe|i Iehet' semmi giccs a
babán.
A gyerck Ibjén rrem látszik' htrgy lány. cle cz rnég ki
log alakr"rlni.
, . ,aA a lá lszalt l l  k ivánta eItakarni. . .
(.sodálaltls órzések kcringtek bt'nneln, ós a szívcm
egészen nyitva vtrlt.

Szirmai ecelcl iszik.,

('scr Szabolcs iileie
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