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EMLÉKEZTETő
a7,IT |996. okt(lbcr 22-i iilésór(jl

Jelen voltak:

KAndi - Kovács.Iudit' Szííke Zso|t
PsychO - Tarján Zstlltné, Fchér IXra
Hami.S - Rulyríkiné tsberth Anna
MáS - Geszti Róbert, Kocsor l]síer
IilsőÁ - Molnár Jenőné
tIadoszt.ílv - Száva Es:4cr

Igric - Ktlvács.I'imea
KáI]é .'|.(lth Andrásné, ('síkviilgyi l}arbara
Szal) i  -  Spt l l lár I,ászl<i
KáVé - Kun l]rika
Ilgon - Papp Zsuzsa
IÍitmánia - -

Kor{)soport - -
A tanárok részéről - Molnár l-ajos (lcvczctő elnök)' Jakab Judit' Szász Katalin 1()sszescn 24 sr,avaz,a1)
Meghívoll vendég (]sicsi volt. Kiváncsiskocltak még: |)anis Renáta, I.cgyti Rr1it, Ilutás I;s:4cr, Jolrn
(lonycrs, Schittler Mátyás' t)ulyáki Annamari' (iyuricza I,ivia, 

.I.arján 
lrr|lán. R<izsav(ilgyi t;rzsóbcl,

Petravich MikIós" Kclvács (iersií

E'lÍbgadtuk a napirendet:
I. Az új énékelési rcndszcrriíl (lci. l. mclléklct)
Il. A tantágyfelclősségről (ld. 2. mclléklel)
trlI. A napkiizi ügyétrcn
IV, A dohányzás hclyszinériíl
V. F)gyéb hírckrií|

I. Kevés tlsztáIy (csak az clsiiA. a KV, az }l,gtln, a KáI]é, a Psych()) tartolla |ilnttlsnak, htlgy az l' l.
kérésérc iisszegyűitse a szül(ík ós a diákok vólcmónyél az ór1ékelési rcnclszcrr(iI. n hoiászt,rlrik
össz,eÍiiggést láttak a 1ény és aköz(itl. hogy a diákptllgárok tanári puccsnak élik mcg az órrékclési
rcndszcr reÍirrmját. T(ihben hangsúlyo;4ák. hogy ci4 látszik alálámas;zlani az is, h.'gy a lluhtlgás
lényegi váltonaűst ncm vttlt hai|andó tenni crcdcli e|képzc|óscin az l.|.-n ftilmcrüiii iava,oitak
hatására scm'
A tanárok válasza errc'aZ volt, hogy ismótelten és hangsúiyoirva c|ismcrték tblelőss('gükct abban.
hogy az iskolapolgárság egószóvc| valti együltes munka nó*ul ho;zla mcg szakmai-pcclagrigiai

dd.ntésél a }Iuhogás. (I'ajos kérrc jegyzőkiinyvbc vcnni és , W-Ésráf-l,uo -.g1"|en1elni a
bocsánalkérést czórt ! )
lJgyanakkor megismétclték azokat az indoktlkat. amiért cÍTe a lópósrc kényszcrullck. (..Mcgércl1 a
helyzet a drámai változÍauísra, szoritot1 az. idő, ncm lchetelt ncm váltir;4atni'..) Az elutasírtrrt
javaslatokó| aá mon<lták. hogy a I luhogás nem tartcltta clképze lhetőnek. hogy tllyan e|cmckel
változtasson mela?'új órtókelési rcndszcrbcn' amelyck a szisáén"ra alapjait. lónycgéi érintctték.
Több |.I..lag lartotla megemlítentt(ínek. hogy a tanárok sem cgységóick a rónd-szcr megítólósóbcn'
értelmczésében, alkalmazásában. Túl nagy tór jut a lanán srubjcktivitásnak. F,z néha lchete'ilen. olykor
cinikus helyzctct okoz, amellycl szcmbcn a diákok tclrctetlenek. Konkrót csclck ismertetisc stlrán
állapította meg a7' I'1.' hogy olykor a Politcchnikum szabályai és gyakorlata között c|lentmondás aIakul
ki' (Tudtommal minden szóbajiit1 esel uttibb ar I,I. Éezdeminy"zésére vagy |istáuódolt' vagy
megoldódott!)
Megvitatta az IT, hogy mennyiben lekintht:tő csap.dának az a d(jrrtés, amclyik az órrékclési rcntlszcrl a
múlt ülésen szakmai.pcdagógiai kérdésnek min(ísitcne .
A témát |ezáwa a diákság, különöscn a IV. évfolyam hangoZalta elégcdetlenségét az'ért. h<>gy az
alapvető kérdésekben változás nem lörtént' ós mcgósillantottzík az isko|i1xllgári cígedct|enség iégsií
eszközének bevetését is'
Áz első.napircnd végül.azza|.záru|t, hogy prtibáljuk meg a továbblépes lchelőségcit mcgkcresni úgy.
hogy miulán kipróbálfuk az új rendszert, éi elegóndő lataszlalatlal rcndelkczün[erényc-iníl' hibáiril.
az IT utolsó előtti ülésére ebben a tanévbcn a sziiliíi, a biat. és a tanári oldal is kész'itscn érlékclóSl,
elemz-ést, javaslatokat, s ezrket vitassuk meg cgyütt munkálkodva a jobb megoldások reményótrcn.
17.30 után az IT nem kívánt tovább fogla|komi e ue| a témáva|,



.l.óth 
Andrásné (Kátsé) Íb|vetése nyomán még szavaÁunk arról, akar-e az I.I arról vitatkozni, hogy

pedagógiai-szakmai !érdtsg.k csak a petlagógusok döntési jogaihoz tartozzanak' vagy Sem' l ,,ig13í1,
14 .'rrem'' és 3 ,,tart(lzkodás'' volt a sz'avazas eredménye.
A szünet előtt a tanárok a diríkok kérdéseire elmagyarázüík, hogy a negyed végén a szülőknek
elküldött értesítőve| aZ' iskola korábban elmulasáott köteleJségének--(rendsábályban előírt
kötelességének) tesz csupán eleget, nem bizalmatlanságrlt sugall, és nem is a szülő és a gyermek
közötti beszélgetést kívánja helyettesíteni.

lI. A tantrirgyfelelősi rendszerről szólva kiderült, lrogy nagy még a tríjékozatlanság a változásokat
illetően. A tanuírgyfelelősség nagyobb jogkörét, felelBiségél-meg-kell iimenetni az"érintettekkel, az
összes plis diákkal.
Beszéltünk arról, hugy mi tcirténik akkor, ha nincs tantrírgyfeleliís, vagy n€m működik a
korrununikáció köne és a tanár között. Judit válasza volt, hogy a tantrárgyfcleli;s 

-feladata 
a problémák

jelzése, a Íigyelmeztetés, a leleplezés Ha nem megY, akkoiminden ftxumot jrrga van a diákságnak
végigjárni: munkacso1xlrtot, szakmai koordinátort, Szakmai Bizortságot, t1uhogást, Isko|abírósígot'
Végül szavazlunk, hogy egyetértünk-e az új tantárgyfelel(ísi renclsz-errcl 1ig.n. 22; nem; ();
Íartózkodot{: 2).

lII. Meghallgatluk (]sicsi tájékozlalóját a Napközi új berendezésóről' műkticlésér(jl'

IV' A diákokt(il érkezetl beadvány javaslalára az' I,1. 22 igen, l nem és l tartózkodil szavazatÍal a
clohányzás helysz-ínót a rtjnkbúltlrtrkhtlz helyeáe á1 azonnali hatállyal, de csak a második negyedtiíl
érvényes szigorubb mcgítéléssel.

V. Kuratóriumi szii|ijküldöltet válaszlottunk T.arján Zsoltné (Psycho) szcmélyében. Gratulá|unkl

Megállapodtunk az IT várhat(l következií ülésénck időpontjában. Iltlsszas lépel(ídés után mégscm
I,ajos sziilclésnap.iának (deccmber |0, lezcgyben Judil névnap is! . a szerk,i) szenteliúk maid. |ranem elyürr
várjuk a Mikulást clecembcr 3.án' remélhetőleg meginÍ ilyen sokan.

Addig is viszontlátásra :

Budapest' l99ó. november e|c'ic
Szász Kata, az I].titkára

A lluhogás a beérkcz,ctt javaslatokat köszönettel vctte és a Szzkmai l}izottnuíny clőzctcs tr{rgyalása
után a következő változtatásokat, kiegésátésckct lehctségesnek tartotta' ezért bc is vczctte, illctve
egyctérÍeft velük.
n A szóbeli mcgnyilatkozás resze a negyedévi jegyképzésnek. Lcgycn alapvetően tanórai kcrclbcn'

A felek egyetértósével szervez,hető máskor is, máskénl is'
n lJgyhelcs betegség esetén automatikus pótbónusz lchetőséget kell binosítani.
il Egy trírgykll cgy negyedben rnaximum 3 nagydolgozat íratható' számtalan cgyéb cleme van a

folyamatos számonkérésnek. A röpdolgozat jel|cg1í írásos számonkérés időÍartama maxinrum 20
perc, arányos lananyagtartalommal.

Ü A tanári srubjcktiviuís ne legyen nagy a megajánlott jegy esetében.

Tisztelt trskolatanács !



A t(jbbi javaslatot mosl nem ludtuk lámogatni, mcr1 a rcndszert alap.iaiban i'rirrtenék. Az clulasítrllt
pontokrtil cgy kicsit részlclcsebbcrr: miér1 ncm látjuk azclkat mtlst hevezcl|rctiínekll

l. A dolgozat 50 percét végig kc|l ü|ni vagy nem./ A gondolalmencl hibás. lriszcn azl ll ' ltételezi.
hogy kiizel ötven p'erccn át nem tud dtllgozni a diák. (Nyilvánval(lan nem a pár perccel
hamarabb betbjezett munkákrt,ll van szó a felvetésben, hiszen (it-tiz pcrcet t'rra vógén ki;nnyen
el |ehcl löltcni, hancm a fclkésziilés hiányábol fakadóan túl hamar bcfejczett. be ácm fcjezctt,
visszaatloÍt .rnunkák.' ese1én igaz a felvelés.) Mindcnképpen kártrsnak tarl.iuk' ha vaiaki a
tudrísáról val(l számadás előI úgy Íbrdulhat el' hogy még csak érzékclnic s"m k.ll tudr{sának
hiányát. (,,Bocsánat, én ezt a szolgáltatríst most nem kéreml..)

2. A Napköziben létrcitjtt visz-onyokat egy isktlla (nem csupán a Polilechnikum. hancm az
ISKor-A) szellemiségéhcz szervcsen illesáhetőnek tartjuk' szenrben a korábbi állapolokkal'
Sziímunkra az is kérdés volt, fenntanható-c a Napkiizi; semmilycn. a tavalyi formát iámogatrl
változrta1ást nem tartunk leheÍségcsnek. A bcrendezés á1alakításál - cgyei4c1és urrin - épp Jsak
elkezdtük. Szép. célszcní, kulturált tcret alakítunk ki.

3' Az órár(ll való kimaradás riigzítése ahhtrz szükségcs fclléllcnül' hog1' a ttiáktlk haladását,
munkáját kövctni tudjuk. a bajokat még kialaku|ásuk clőtt megclőzhcssi,ik. l}iÍtlsak uog,',-unk
abban' |rogy szaktanár ós <ls;rtályíiínök ktlllégáink ncm ..Íikc1c|istakónt.. miÍk('cltctik czt a
rcndszcrt, amclynek órte|mc nem a szabad tlrára járás ktlrlálozása. I lgyanakkor a hián;..zások
nyomon k(jvetése a lanárok munkájának szakmai kontrollját is.iclcnli'

4, Iigy hétnél rövidcbb betcgség csclén is e|kópzcllretíí ptitlási lelrct(íség, igal'. c7 ncln
automatikus. A mindcn igazolt lriányzás cselón .iár(l pÓllási lehct(ísógel k(ivellrclctlerrnck
látjt&.

5. A dolgozattrk egy hi'tcn belüli trlrli ldását megakadályozni kívánti javas|al a re ncÍsze r
túlszabályozásál eredmónyezné, a negycdéves rendszer, a tanlárgvak egyscgcinck ltlgikája
lehelcllenné |esz,i aA. (Igaz er a r(ipdtllgozaltlk szánúnak szabáIy.'z-ási üsér|clérc is, a
lanárck, a lanlárgyfclcl(jsök ós a csoptrí cgyütlműk(jdósére épül(í rcndszcr a széls(íségcs
lrc|yzetek kialakulását nem leszi lchctővé.)

ó. A vizsgán tis:rta lappal kcll indulni, tehát a negycdévi leljcsítményrc kaptltl megajánltl1ljegy
semmilyen móc|on nem.iátszha1 szerepel a vizsgajegy alakulásában - eA a dtjnresl er(ísitcttiik
meg' A negyedévi munka vagy a vizsgára valti Íblkósziilés teljcs kclmtrlysága. az önvcszé|ycs
taktikáZás lchct(íségénck cstikkcntósc: czck a lcgÍLrntosabb okai az á|lalunk itinak gondr,lr sza-
bály fcnntartrisának. llgyanczck miatt vetetlüki| az év vógére kért utolst,l.vizsga-lchct(.íségét
l s .

7 ' Á negyedé'vi el(jmenc1elr(jl szt'llt'l órrcsít(j lényege az infilrmáci(ls kiitc|cnr biÍtrsílása. Az
iskolapolgárok harmadik csop'oíjának, a srril(íknck joguk van a lájékoz(ldásra. A biza|om
elvél nem sórti az eljárás. a diákok ós szü|cik közi'lti ijizinte uiszt,nyt ncm kcrcliíjclczi mcg'
allt'rl fuggellen.

tt. IIarmadik vizsga'nap. Kól szcmptlnlbttl scm támogatiuk a.iavaslaltll. Ilgyrósl az ú.i órtékclési
re1dsz,9r cgyik Íontos hozatléka a tanítási nap..'k számának n(jvckcc1*ósc. (Ilz lcrcmli mcg
például a nyugtlch, több szünetlel megszakílolt lane1v lehel(ísógél')
Másrésá úgy |átjuk, hogy kicgycnsúlytlzrlÍt fe|késziilés, únulás csctón a ké1 vizsganap
minrlenképpcn clegcnd(í.

9' A nulladik évÍblyam inditásáról a hatosÍálytls mtrcle|I napircnrlcn |óvíj kérrlésktirével egytill
szándéktr;zunk íilglalkozní.

Végül szeretnénk még.cgys4er hangsútyozni: az érlékelr.{si rendszcr órdcmi cgyczlclés nélkül l('nónl
.,bcvczetésé1..magunk is rtlssz módJzeráek lartjuk. Mintlen esctben c|őször ki ke|l kérnünk a sál(ík és
a díákok véleményét'
L)Anem helyeltcsíthet.i, mgs1.s összefiigg vcle: mi is úgy láriuk. hogy lanév vógén szükségcs kiiziiscn .
szü|(ík, diákok, tanárok - értékelnünk a iapas;rtalatokat.
I,egvégül .aa kívánjuk' mindannyiunk számára: |7orz,on e?' a7 év al, c<tcligickné| nyugoclrabb,
kiegyensúlyozollabb telicsítménvckct !

Tis:rlcleilel:

Politcchnikum, l99ó' okt(lber l4.
|v{olnár I,a.ios a pcclagtiguskiiziisség nevóbcn



2. mellóklet
A tantárgyfelelősi rendsz€rro,l

A tanüírgyÍblelősi rendszcÍ az'ra| a céllal raláltuk ki (ponlosabban vettiik át alapjaiban másiskolától) és működletji.ik (löbb-kevesebb meggyoződéssel és sikerrcl), hogy a diákokaíLvonjuk atantrirgyak és a szaktanárok szakmai, pedagógiai kérdéseinek megviaú.aüa, ittetve h.'gy u tanulóknak
lehetőséget adjunk a kultúrált, átgondolt, legitim érdekképviseletie, a köz'ösiég véleményének
tolmácsolására'

Ideális esetben mjnden-osittályban annyi lantr{rgyfelelős tevékenykedik, ah'íny hnulócsoport
van. A tanu{rgyfelelőst-- lehetőleg a tanév elején - a szakórán választja -iitko.* . a ánulócsopn,t aszakianárral egyutt, Célszerű olyan diiíkot vílasz,tani' aki szereti, sávesen tanulja az adoÍt tárgy
anyagát, jó eredményt-ér el abból, megfelelő a szaktaniíLrral a kapcsolata, és ha Éell, plusz munkát is
vál|al a tantrírgy és a diáktirsai érdekében (!gr tarruló csak egy tantirgy Íblelőse lcgycn.)

Amikor a negycdévek végén az osz'trílyidőn a tantágyié'ret.tei.u prggram' !id",n"* u
tantrírgyfelelőstik tevékenységót is megítéIni. IIa akár a sz,aÍianár, akár a tinultikozcisség bármely
tagja clégcdetlcn a tantárgyfclelős munkavégzésével, kérheti - írásban vagy szóban, de Áindenképpcn
indoklással - a megbírás vissz-avonását. I]bbcn az csetben a tanulócsoport=á sz-aktanrírrat - tciuuseji.
<lönlésscl . új tantrírgyÍblelőst válasidhat' de akár meg is hosszabbíth uiiu u,'inkriminált érdekképíise|ií
man<látumát - ie|eme ezzeI,hogy az indítvánnyal ncm ért egyet.

A {anüírgyÍb|clős íbladara' hogy uijékozÍassa a szakÁnárt a tanulócsopoí tárggyal kapcstllattls
ésincvétclciről, kérdésciről, térésciről, javaslabiról. ós inÍbrmá|ja az' osztÁ|yrrírsait uiáttuai,
tantár&-i, tananyagbcli, tan(lrai, számonkérési változásokról . h; ezekre a hírekre a t,anrirán nem
került, ncm kerülhctctt sor, vagy ha valaki Ítiányz'ott,
IIa a tanulócsoport többségénck vagy cgyes. tagjainak nehézségei vannak a tananyag clsajátításában'
szüksógesnek látszik azisméllés' a gyakclrlás, a külön korrcp"úlá', illetve t'u 

"gy*;*yagtészekgyorcabb liirgyalását látják jónak a diákok, a tanLirgyfele|őJkérhcti a szaktaná'íát 
" 

p*t,Ía.'.'at
orvoslását. Termószctescn maga is rendclkezésre állhat korrepelítcrrként, csetleg tanútipárok
mcgsz.crvezéset is kcz'deményezicti' A gonddal küszködő diákuírsat segítheti u-bbun, hógy mikor a
szaktanár szcrz'ődéskötóst ajiínl' résí vesz arrnak körültekintő végiggoridolásában,
megszóvegezésóbcn'
Indokolt cselben kérhcli a sz,aktanr{rto| a témazárő dolgozatok időpontjának megvá|torlatását, és 1iirs
az időpont-egyeáetésck bonyolíti{sában.
Szaktanári hiányzás csctén . ha a pedagógusközössóg nem tud gondoskod.ni szakszení helycttcsről, és
a hiányzó szaklanár tudotl cliízclescn a tantiírgyfelclőssel konrultálni . mcgtartja a tanórát, irrínyitja az
érdemi haladást az anyagban' közvetíti a:z e|végrendő feladatokat, vezeti a gyaiorlást, majcl beszámol
a tanárnak a v égzet| munkriról.
A tanüírgyÍélclős az órai eliíkésátósben is segíthcti a szaktanárt, vállalhatja a sz,crtárosi munkára
emlékeáető feladalok clvégzésót.
A beszámtllókon, javítóvizsgákon meghallgathatja, clolvashatja oszlrilytársai vizsgaprtlclukcióit, és
véleményezheti azllkat, illetvc javasolhat ja az érdemjegyek fcitilvizsgáaút' módoiítrísát. tIa
bármilyen elégtelensóget. részrehajlást, jogtiprást észlel a negyedévi munka vagy a vizsga sttrán,
jelezheti az osrlá|yfontiknek, az adrlll tantárgy munkacso1xri-vezetőjének, a szákmai kotlrdinárornak
vagy a pedagógiai versÍ(inek, kérheti cgy fuggctlen vizsgabizottság felállirását, illetvc szélsősiges
esclbcn az Iskolabírósághoz is fordulhat'
A tanL{rgytblclős résá vchet és vélcménylmondhalaz,oktln a lantárgyi munkacsclpclrt.
megbeszÉléseken, ahol az adofi tárgyal tanít(l tanárok és az
érintett osztr{lyok munkájának, együttműködósének érrékelósérijl
esik szó, illefvc ahol a lantárgy akluális helyzcle, Yagy a
lcrveze tl változJati{sok, új í uisok me gvi tatá sa van napircnden.
l-igyancsak fonÍcls a tantrírgy1blelős jclenléte és kiizreműködése
az osrÍá|y munkáját értékelő negyedévi tanári mcgbeszéléseken,
ha az á|tala felügyelt |árgy, a sz'aktanr{r és az á|ta|a kópvisclt
diákok kapcsolautban vagy a munkában prclblémát észlel.
tlrvoslásl remél.

Iskola, 199ó. augusrtus 27,
Jakab Judit



En tényleg szerettem... Csak aztán jött ez a fránya új rendszer...! Aztán a KISZ
keretében próbá|koztunk o|yan reformokkal, mint peldául a matematika-munkacsoporthoz
beadott kérvényünk, mellyel va|ami icipici kedvezményt szerettÚnk vo|na kicsikarni, mivel a
tavalyi másodikos matematika.prob|émák ná|unk is megjelentek (rossz jegyek, az osáá|y
nem igazán tudta ÍelÍogni a ledará|t rengeteg információt), így hát azt szerettÜk vo|na elérni,
hogy ha már pótvizsgára nem sok ki|átásunk Van, lega|ább azt megtegyék, hogy - szóbe|i
vizsgára való tekintette| - aki javítani jott be a vizsgára, és a vizsgán üvölt ró|a, hogy nincs
ke||óképp Íelkészülve, akkor inkább hazakü|dhessék, és megadják neki a ..megajánlott''
jegyet. Ezze| a matematíka.munkacsoport egyet is értett, ám ők nem te-hettek i|yenmértékű
vá|toztatást; az ügyet a Szakmai Bizottmány e|é terjesztették, ám ők elutasították a kérést,
és erről három hétte| beadványunk ke|te után írásban is érte.sítettek...

De most nem ez a |ényeg. Nem egy nagy szám, gondo|hatod, de informatikábó|
hárman Úgy buktak meg az osztályombó|, hogy a |emezre va|ó mentés Íormátumát (doc
he|yett üt-be) rontották e|. oK., mindenki hibázhat, de hogy egy i|yen hiba miatt t<eit;en
három embernek megbuknia| Mert az tortént, hogy az e|mentés formátuma (nem tudom,
hogy direkt-e vagy vé|etlenü|) a gépeken fit-re vo|t ál|ítva, nem tudom, hogy csak az ő
gepÜkön-e, Va9y másokén is, a |ényeg az, hogy ők eá nem vették észre, éi a szöveget
nem Word dokumentumba mentették, így a munkájuk e||enőrizhetet|en |ett, tehát egybln
értékelhetetlen is. Ezt nagyobb le|kiismeret{urdalás és prob|émák nélkÜ| kijelentették az
infósok, kérésemre Kocsis Péter tudtomra adta, hogy történt már ilyen az isko|a
tÖrténelmében, és hogy ő akkor végigcsiná|ta, és hogy őt ez innentő| nem izgatja tÚlzottan,
mive| ez egy rutinÍeladat volt' és ezt mindenkinek meg kell tudni csiná|ni.

Szóval a bukás az bukás, bár Szmeskó János mentségére |egyen mondva, ő még
azért megpróbá|t va|amit előcsa|ni a gépekbó|, aminek segí{ségévei meg |ehetett vo|ná
menteni a rászorulókat, ám sikertelenü|.

Szóva| van három bukottunk, akíknek nincs lehetőségük javítani, és akik vélet|enÜl
követtek el egy végzetes hibát, me|yet igencsak nehezen fognak he|yrehozni...

BefejezésÜ| csak annyit, hogy amikor idejöttem, akkor az vo|t az isko|a legfóbb
erénye, hogy itt az ember nem ássa eÍ magát, ha netán rosszu| zár egy negyedet...

Kelt: november 15, 1 996, este Íél hét,
a PoligráÍ |apzártája után néhány óráva| a tanáriban

Szécsi Gábor (Fe|hőke) E|sőA
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Az első negyedév eredményeí
Mottó:

Arre jöttem rá, hogy cr rncrtemotíkcr tulajáonképpen ne$t atrcr vcló, hogy
közvetlenül tu&ást crdjunk át. e rnatetncrtika crktsor rnár solrlícll ínkább 4rfct
vcrló, rnínt nondjulr a tEstnevElés. A tegtaevelég 9€m - rneggy8lz6déseil' hogy nern
. crtrcr vcrló' hogy rnozgáskultúrát tcrnítson' sefiil nent crlfc|' hogy rnegéreztégge ct
gyerekelskel cr rnoagás öriiméí nem ís clllct való, hogy egészseges életnódrcr
noveljen. A teEtneveles f61tépP crrra való, hogy rnegtanuljuk, hol l,altík az
Atyaúrísten.

Mér6 LászIó matemotílcus
osztályát|agok

5.OO

4.50

4.oO i  9 .76 3 .79 3 .79

3.50

3.O0

2.50

2.OO

1 " 5 0

r . 0 0

1 Szikszai Bertalan
2 Császár Viktór ia

Herczeg Tamás
3 Dánie| Kr iszt ina

GenáhI Kriszt ina
4 Ba logh lmre

Hutás Eszter
5 Debreczeni Klára
6 Hernig Katal in

Puskás Zsuzsanna
Takács Kata|in
Vankó Viktória

7 Danis Renáta
Mán Várhegyi Réka
Szabó Angéla
Szabó Rita

TopU$TA
5.00
4.88
4.88
4.86
4.86
4.83
4.83
4.80
4.15
4.75
4.75
4.75
4.71
4.71
4.71
4.71

7 Szenkovits Li l i
Tóth Katal in

8 Bohács Rita
Bonta Zsuzsanna
GIazov Viktóra
Győr iAdám
Rózsavölgyi Erzsébet
Schitt|er Mátyás
Szenkovits Agnes

9 Babodi Szi lv ia
Bacsó Barbara
Geszti Judit
Lazházi Annamária
Rikker Róbert
Siklós Nóra
Vargha Dávid

10 Papp Zsuzsa

e|sőA 4.71
Más  4 .71
KAndi 4.63
HO 4.63
KorCs 4.63
KorCs 4.63
Hami 'S  4 .63
HO 4.63
HO 4.63
iGR ic  4 .57
SzaDi 4.57
Más 4.57
KorCs 4.57
HO 4.57
iGRic 4.51
Más 4'57
Egon 4.56

i - C ^ . o
G : T L
N ,:i' $a \ z

KáBé
HO
PsychO
KáBé
HO
iGRic
iGR i c
tFo
KáVé
KáVé
KAndi
KáVé
iGRic
HO
KáBé
Más
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U9veJet€s hírek
A tava|yi évhez képest vá|tozások torténtek az Ügyelet értékelésében' A kotelezö

és az egyéni feladatokért maximum 50-50 pontot lehet kapni. A bizottság 5 jutalompontot
adhat még osszesen, ha kreatív, egész iskolát megmozgató otletekke| talá|koztk. Az
ügye|etes osztály értéke|ése osztá|yidöben torténik, ami sokka| személyesebb a
tavalyiná|'

Nagyon é|ö, Öt|etekben gazdag Ügye|etekkel találkoztunk. A jelenlétnek olyan
nyomai voltak, mint a drogkampány az iGRictöl Vagy a kiá||ítás a KáBé osztá|y
szervezésében.

Lássuk az eredményeket:

KáBé
iGRic
Hadosztá|y
SzaDi

+ 3 pont
+ 3 pont
pont
+ 5 pont

99
87
81
50

Továbbijó munkát kívánunk a kovetkezö osztá|yoknakl

Czibor Erzsébet - a pontozóbizottság nevében

Tiltakozás!
Milyen módon kapta meg a Cogito Rt.?

Ugy látszik, hogy iskolánkban igazi Demokrácia van. Mindenkí egyen|ő esélyekkel
indul, pé|dáu| a YE vál|alatok is.

Vajon tud-e a Po|itechnikum vezetése arról, hogy milyen jogon kapta meg a Cogito
Rt. az 1996. november 22-én a KB osztá|y á|tal megrendezésre kerülő uuti uritoietz n
szervezők ugyanis pá|yáztatás né|kÜ| adták neki eá, csupán baráti a|apon. (ltt meg-
em|ítenénk, hogy ez e|lentétben á|| az úz|eti szokásokka|, sőt a hason|ó eseteket liö-
zönségesen korrupciónak nevezik, amit a BTK szigorúan bÜntet.)

Ezze| a módszerrel vál|a|atunk nem ért egyet és tiltakozik ellene!

1996 november 1S



Az' ősz"i sánetbeu tréningezÍek a tanárok. A programok közötl szerepcltek valóságos' ill. fiktív pcdagógiai szituációk, amclyck
megoldás-lehetősegei érdekelték a jelenlevőkct. Olyan jól sikerült ez az esáergomi délelőtt, hogy néhányan cmlítctlék,
Íbllatnák a ,játékot'', és szívesen bcvonnák a Poligráf-olvasókat.
Az alábbiakban két 'Jmi"dgnn6pos'' problémáS esetet firkanlott ftil egyik kollégánk. Aki clgondolkodna az ese1 megoldásain, és
közölné is az ő esc1.fo$atását, máris játékossá válik.
Várjuk a nyitott pedagógiai műhely munkatársail.
A következő számban közöljük a treérkezett, il|. az ,'credeti'' trcfcjezóscke{.

a szerk.

/v\lT TEóYEN A TANÁR, HA...

1 , Megy a lépcsőn lefe|é, elhalad tanítványok mellett, megy tovább,
egyszercsk koppan a fején egy kiflÍcsticsők. Egy 3-4 métewől lágyan eitett
kÍflicsticsök. Hákanézve [ítid, hogy egy kícsit megilletődótten, de ott
riihögaél egy tanífuány, s talán még mondjd d Zdvdrt kuncogás közben,
hogy '.bocsánat.'...

2, Az ískola kijáraiánál megszólítid tanífuányáL akínek most
tudhatóan osztályirleje kezdőtlik, de ő láthatóan távozni készii|. Kérdezi'
ltova, van-e engedély, míre d di& mondja, hogy nekí dolga Vdn, engedé|ye
níncs, medhogy úgysem kapna az osúá|yfőnökeitől, hiszen azok
megmondták, hogy az osztályidő szent és sérthetetlen. A tanár mondid,
lrogy akkor ennek komoly kdvefl<ezményeí lesmek. Vállalom a komoly
köveü<ezményeket, mondja d diák, és távozik...

PoIite.chnik.n ')  c ' 'nnak akc,r ,Íooo f i
fo*i  n iot is ho=hat a Mik.,n|á.!  

i l

A dí ja zá s  s zabá l ya i :
.  h a  e g y v a l a k i  k ú l d i  b e J e l e n t k e z é s é t .  a k k o r  m e g n y e r i  a  k i t ű z ö t t  1 o o o

fo  r i n to t ;
-  h a  k e t t e n  p á l y á z n a k .  a k k o r  s o r s o l á s  d ö n t i  e l ,  h o g y  k e t t e J ü k  k ö z ü l  k i  n y e r

50O fo r l n to t ;
-  ha  há rman  pá l r y á znak '  akko r  so r so l á s  d ö n t l  e l ,  hogy  há rmó juk  k ö zú l  k í

nye r  333  fo r tn t  33  f l l lé r t :
.  a zaz  ha  n Já tékos  Je l en tkez i k  a  pá l y á za t ra ,  akko r  so r so l á s  d ö n t i  e l '  ho$y

k ö z ü l ük  kL  a z  a z  egy  í ő '  ak i .  a z  l ooo  fo r i n t  n -ed  részét  megnye r l .

So r so l á s  ó s  dí j á t adás :
l 9 9 6 .  d e c e m b e r  5 - é n ,  c s ü t ö r t ö k ö n  a z  e l s ő  e b é d s z ü n e t b e n ,  a  N a p k ö z i b e n .

A  p á l y á z a t r a  c s a k  p o l i t e c h n l k u s o k  J e l e n t k e z h e t n e k .  A k t  p á l y á z a t o t  n y ú J t  b e '
a z  egyút ta l  e l f ogadJa  a  pá |yáza t  s zabá l ya t t  i s .  va l am in t  a z t .  hogy  a  pá |yáza t -
t a l  k a p c s o l a t b a n  m i n d e n f é l e  P e r e s  ú t  k i z á r v a .

M i n d e n k i n e k  j ó  s z ó r a k o z á s t .  k e l l e m e s  J á t é k o t  k í v á n  a  M l k u l á s  n e v é b e n  i s :
h c t p e

Aki

A fe l ada t  roppan t  egysze rű :
c s u p á n  J e l e n t k e z n i  k e l l  1 9 9 6 '  d e c e m b e r  3 . á n  é J f é l i g  a  P o l l t e c h n l k u m

s z á m í t ó g é p e s  h á l ó z a t á n , ' h a p e ,  c í m e n  a  k i t ű z ö t t

lOOO fo" i  n*os
l  u t a l o m é r t .



t r , wd#Fr#f

Áz ririási l(imcgigónynck cngedv", a dffiffib"ffi#if l;utntcla|úságát ltrvábh fbkozancló, |egycn szr'r
a röpiről!
Tómák:

l ' az clsősökriíl
2, az cdzósckr(í|

|. Á rcményck rcmónyck maradtak.Á gr'l|yatábori Í'elméreísckrrél még|il' Íill(itt voh aztrk száma'
akik ígérlók, ht-rgy kiprólrálják, illc1vc akik r(ipis múlttal rcndclkcíck. Jclcnlcg 3-4 lrtllgy ragadt
mcg állandőra. t\z' okok.] Ta|án túl cr(ís a liíkinl mástldikostlkból á|lti rilpis gárda k(iz(issóge,
játóktudása, ós nehéz bctörni.] Nctán - amit más iskolák röpis lanárai figycltck mcg - csak 2-3
évcnkénÍi ciklusban alaku|nak ki j(r csapaklk,] Ki tudja.l A lónycg, hogy cgyclőre a bajntrkságra
bcncvezcll cls(ís csapat móg igcn-igen 1artalókos. A vószharangok azÚrl vakiszínűlcg csendbcn
maradnak, hiszcn a vcrscnyck.ianuárban lesznck, és a Psych() oszlály a r(ipis lananyag e|(ítt van
mig, a Kandi benne, a llami'S pedig lassan a végén tarl. Ta|án lesz, aki mcgszefL'li' ós hajland(r
picil többcl is l'oglalkozni vclo.
Várunk minden elsőst! Ptlnt.

2. Minl lavaly, vagy móg annál is jobban...
Csakhogy tavaly elsők lctlünk, és cZ valamonnyire kötclcz. Az odzósek kicsit kcményedtek. Tiibb
az az unalmasnak tűn(í risz, ami visztrnl a verscnycknél köszönt vissza, lra nagytllrhat kcll titni'
.iobban hclyczkcdni, ki.iátszani a hármat, sánctllni ós cgy nyitást scm rtlnlani. Sztiva| nyerni. |)crszc
clme1letbcn czzel mindenki cgyetért, dc amikor csinálni kcll' neha d(ic(lgős. Szcrcncsórc sokan
vagyunk, Szupcr tcrmiink van' mindcn adolt, rajtunk múlik.
A röpi hiradóba várunk mindcn gclndtllattlt, (itletel' bármit' arni a lómáhrlz kapcsoltidik, clőremutal.
rámutal vagy netán kÍilika.

l la l ;c

Ui.: I}ocs. rtipisck, az cls(í nogv*cdbcn a ptlnltlkal ncm írtam bc, czórt Szabt,ac ncm számtrha hc az
iskolai vr'.rscnybc, do a második ncgyedlrcn cl lcsz szárntllva.

sportsiker! !

Fekete Barb ara
a budapesti diákolirnpián sportlövészetben

c r l c<  I  '*",,*,o ne|yezest ért e|,
ezá|tal bekerü|t az országos dontlbe.

G ratulálu nk !



Az alábbi sporlcseményeken való rés;rvételért lehetctt pontokal gyűjtcni :

- Nikc Íélmaraton és 5 km.
. Samsung fuüá^s (ó km),
- C'oca . Cola futás (l2 km).
. megyei kosárlabda.baj nokság,
- maraton kör.
- atlétika házibajnokság.

- |abdarugó házjbajnokság,
- aszlalitenisz házibajnokság,
- kondi edzés (Anlal .f. csoportja),
- kondi edzés (I.ehér F.. cstlptlrlja),
- kosárlabda edz-és (F.eliér F. csoportja),
- budapesti lövészbajnokság.

(A röplabda edzések és három utcaÍ futóverseny pontjaÍ lapzárta után érkeztck meg.
Iizeket a kővctkezíí negYedben pótlóIag - értékvesztés néIkíÍI - beszámÍtjuk.)

Í:(;YENI vERsENL,
Csak az clsíí tÍz helyezett eredményéve|!

(,SAPATVERsI:NY

(Mivel az <lszÍályÍőnök(jknck leheÍiíségük yan az osZályukal crijsíteni. ezért őkct
os:4ályuk létszámába is bcszámíliuk' )

az állagrrlásnál saját

HOL(;YriK
Hely Név 0sztálv Pont Név ()sztá|v Pont

|. I(ovács Es*tpr. e|ső Á ..
2. Lúk*cs''Mariaun elsií Á .;.
3. Míhók Viktória Tancrő ':
4. Fekele Bar$arn llado. ,,,.i
5. ttorvári Li|i |)svcho .:'.'

6 . tl. Ántal Tiinde Kandi :.....
Takács Katalin Kantli '...:.''
Szerecs€n Tímea Kandi

9. Sebíí Rózsa Psycho .,..;1l:i:

|(). LávÍtt T,srifra tlaMis :.;.....t

l. llándor Istv*n KáI}é
z' I{*tr{s Gytirgy KáI}é
]. V*rga Mrité KtlrCs.
4. Keir{r Rafaei llaMis
5. Bama Nor'bert első Á
(l. sz*ncilz*tltt clső Á
7. Gr{spr{r András ckő Á
Í1. Ktlosis.Péter Tanerií
9. Bálind l}énes i(iRic
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Hasztalan hu|ladék

Eggszer égU napos déle|őtt az{ rnondla a lesfuérern,
ho6!g a {iúk az apjukra ülnek.

A kocsiban ül{ern, {igge|ve a ggorsuló képeket.
szürkóbbné| ezürkébb {ájak. A kocsi ha|k moraja.

Angám a korrnáng rnögirH. guöngöne feslett naÍlg szemekke|.
s m|g senki sem lá|ja, a szerne csücskében könngcsepp kuporgott.

Kiszá|||, álrnen{ a |ú|o|dalra, rnég ogg aU|ó sern csapla
széI az ú|on heverő tócsák vtz6|.

|rnádorn a vadkacsákal. Bóesben a városparkban
szabadon úsznak.

Nemrég a parkban. rnikén{ a pat"|on á||larn. két patkáng
hozzárn sza|ad|. rnegal|tak a cipőrn <lrránál, {e|kapták a

kengórdarabot. tnajd továbbszedtók {appancsaikal.
A víz ha|kan csobogot|.

Mikor le$utóbb a he$gen a láborban {arqg|arn,
a bicska heggéve| rne4lsuhinlottam az ujjama{.

Kis rubin cseppek gurullak le a kezernen.
A |esl panasza| a |isz|a. árlal|an vér.

Miér| van a leslvérernnek hosszú haja?
Hisz |átorn. hotg a hosszú haj mindig sír.

Miért nern vaggok kopasz?

Haszlalan hul|adók

Karnilscher
Ttinde

Népszabadság 1996. okÍ. |7.
Tegn-apelótt meglec.kéztettek' 'L .l l Ne szeneteljek. A főuarost
Egy huszonéues Jiú. Es npm' hn - | r ,,|,|, ellepi a por, ptőzok, ,ntnaei\eie'ffi;:i, ,,r,ru,,u:,nr* b$lKK Yhit*i:{ii;":::;i"::i
oreg baratornmal ballagok a kds. Mór odlaszkész őő'ggok,
Körúton, és, rnint mar neggaen eue mindig, mikor a sró'c _ és rrlost nagu lélegzetet keliően-
Tasa9n fontos dolgokról Ditatkozunk naggon nem, mert nem fogjak ethinnl,-amit mondok _
keméngen.!<.azp9n-uégéreérkezemasoronléuó lehajol, t'tilueszi aszfaltba tiport cigarettam
cigarettanak, eldobom, jóI rataposok, hogu ki csikkjét és a közeli szernétlrida.rekeszőbe dobia.
ne ggulladjon a Nyugati palgauduar _ és ekkor Aztdn eltűnik a tömegben.
megszóIal n.Lög,lttenx egg ngugodt, hatórazott Kedxes oluasóirn. Raktak m,ar elém neoelő
hang: célzatú plakdtokat' újsagcikkek tömegét oloas.

- Ne szeme'teljen. tam arlól, hogy uggéIjúnk uarosxnk tisztasó,-
Hatranézek' Huszonéues fiú. Nern részeg, gara,szamtalaiszóiféngegetóztekpénzbírsó'g-

nem agresszíD' ÍLem szólít ,,papa,,-nak és nem gal ez ügyben' De ez a srác ua|nmi m,óst csina}t.
kiséri kötözködni akaró banda. Nem, csak ram De firása fiatalember uolt' C,ondolkozz, öreg-
szóI ,rnég egaszer: úr! Vaion hat-e a lecke?

_ Ne szemeteljen. Ká|mán János



Megfuésett búcsú

Hajnalí 4 óra 3 perd<or írom
soraímat, még a Libresse futóversenyen
nyert |KEA tollammal. A hajdúszobosz|ói
vonatállornás tanuló várótermében űlők'
nem vagyok egyedri|. Az ímént mocorgást
hallottam a terem másik sa*ából, amit egy
fura kis bótlé választ el tőlem.

A hátam még nem száradt meg
futottam, illetve kocogtam egy darabÍg,
amíg elértem célomat. Alig a|udtam 9.3
órát, és ílyenkor nincs busz' se taxi. A
Dá|ibáb Szállóból jtittem, egy hétig
éIveztem d ndgy,,luxust,'a 8T éves
nagymamám társas.ígában. Remélem, e
pillanatban egyenletesen szuszog álmában,
és nem miattam izgul.) Hálóingb€n kísért
ki a lÍftig, begombolta a dzskimet, hogy a
hasam ne legyen kinn. Úgy fudia, hogy az
egyik recepciós srác visz kÍ motorral oz
állomásra . wrsze a drig elaludt.)

Hogy mí ilyen sietős, hogy életem
kod<áztatásával nekivágok a sőtét
éjszakínak (vagyls hajnalnak) l Az évzárő.

|gen! BÍzonyképes vagyok egy
személyvonaton majdnem kétszer annyít
utazní, mint idefe|é csak azéú hogy
idejében beérjek a Politechnikumba.
(Egyébként nem Vdgyok mártír, teonap este
akartam hazaj<Ínni, csak nem volt mÍvel.)
Ez lesz az utolsó évzáróm, el kell váljak a
HadOsztálytól, és a Politechnikumtól ís.
Hiányomi fog az ósszes őniltségével egfift
a vörős téglaépíilet. -Sosem felejtem el eá a
két évet, és fudom, bármilyen ÍsJ<olába
kerÜlők Ís Arizónábdn, nem lesz ehhez
hasonló.

pgr. június g1.

Krokovay Eszter

UÍ.: Kősztinők míndent|

L€V€L€Z€SI RoVRT
Néhány gondo|at Horvátth

Szabo|cshoz, a sötétség fejede|mének
testi.lelki jó barátjához

Kedves Szabolcs!

Be|átom, igazad Van néhány
dologban' E|őfordu|t, hogy túloztam'
Tudod, az a|apvető ki'ilönbség kettőnk
között az, téged én még nem |áttalak
mosolyogni, nekem pedig á||andóan jó
1kedvem van. Hidd e|, én is látom az
járnyékot, de számomra csak annyi a
j je|entősége, hogy me||ette.a fényes
ido|gok még csi||ogóbbak. En marha jó|
iézem magam a bőrömben' Most
ibiztos aá mondod, hogy máz|ista
ivagyok, hogy minden uóptt u'
jé|etben. Hát nem így van, kedves
iSzabolcs! Történt már o|yan do|og,
iami nem vo|t kedvemre va|ó' A szám
lsarka bizony lefe|é görbü|t. Sőt, sírtam
iis. Mert én is emberbő| vagyok.
IMásnap újra moso|yogtam, mert az
lember egy olyan a|fajából vagyok, amit
|,,sztiletett optimistának'' h ívnak. Ne
jharagudj rám ezért, kérlek! Meg azért
Isem, amiért számodra érthetet|en
jdolgokat írtam a Po|igráfba.
l Egy do|ogra azért kíváncsi
Ivagyok, kedves Szabo|cs! Miért nem
lörÜ|té|, hogy egy ka|apba kerÚ|té|
iMik|óssa| és Feryve|? Mi|yenek ők a
szemedben?

Ja' és még va|ami! Néhány év
múlva, amikor a csa|ádfád legfrissebb
rügyén do|gozo| majd azza| az
emberrel, akivel szerelmesek vagytok
egymásba - tisáa szívembő| kívánom,
hogy ne jusson eszedbe, hogy a vi|ág
egy másik pontján va|aki éppen
megha|, va|aki éppen szomorú, va|aki
éppen fájda|mat érez..'

te

Lász|ó Péter



L€V€L€Z€SI RoVRT
Mea culpa

''Mikor született a Íé|tékenység? Száz eset
közül kilencvenszer álornban jön e}ő ez a
kínzó gyötre|mes érzelem, mert álmában
az á}mai elő| nem hunyhatja |e az ember a
szemét, mint az éber állapotban tenni szok-
ta bizonyos nemszeretem dolgok Íe|ett.
Vigyázzunk az álombeli Íéltékenységge|.
Vigyázzunk az á|ombeIi bakkecskéve|.
Nyomban kö|tsÜk Íe| azt, akit álmában sírni,
sóhajtozni ha||unk.''

Krúdy Gyula: Szindbád

Péntek van, elo|vastam válaszod, és sa1-
nálom' Én is bo|dog ember vagyok, csak
máshogy mint Te, rnég néha moso|yEok is.
Ezt az idézetet csak úgy kaptam, most meg
átadom Neked, tégy vele, amit akarsz, ki
tudja, hol ka||ódik e|. Nem utá|lak, nem néz-
lek le, nem kérek rajtad számon semmit.
Néha sajná|om, hogy írtam, néha meg
nem, néha bo|dog vagyok, néha nem, néha
én is emberbő| vagyok, néha meg nem.
Számodra én beteg vagyok, torzaka han-
gulataim és azoknak vá|takozásai, Újra meg
újra. Akik ismernek, láttak már moso|yogni,
|átták már a napfényt is, te nem ismersz.
Te nem ídál énhetet|en do|gokat a Po|ig-
ráÍba, és nern a|kottá| é;thetet|en Íilmet,
csak engem értetté| félre' Nem tarta|ak
mázlistábbnak, mint önnön magamat, és
még akkor is tudok moso|yogni, ha Íáj va-
|ami. Ha azt akarod tudni, hogy miért is
nem szeretem a Mik|ós-Fery álta|ánosÍtást,
és hogy milyenek is ők a szememben, el.
mondom szavakka| bárkinek, de ez már
nern Poligrát. Ha pedig majd a szere|em-
ben társat |e|ek, számta|an do|og Íog meg.
vá|tozni és Íeltételezhetően új értelmet és
jelentést kapni, de ez sem Po|igráÍ"

Horvátth Szabolcs
-a mezőn kergetődző nyuszik őszinte

cimborája, és a hódok odaadó pártÍogója

i , MESEVILAG
Annyi csuda történik. Éttint<, hqlunk,

mozgunk és közben sokqt közlekedünk
fe|végrőI a|végre és a|végről felvégre, csak
győzzi1kideggel meg bajjal. Bizony jókora
mesevilá g ez tündérekkel, boszorkónyok-

kal' kirólylednyokkal és királylegényekket,
haramiákkal és vqrázslókkql; ne is cso-

dőlkozzék senki, ha egyszer BéKáVé
változík.

Színhely: Vőrbusz egy keddi napon
Történés: ,,Kedves Utasaiml Közeledünk a

Vórfok utcához, kérem vigyő,zzanak, az
ojtókot a jobb oldalon fogom kinyitni''' ...
,'Nemsoká ra megérkezünk o Moszkv a tér-

re, qhonnan onök tovőbb utazhqtnak a
61-es, 56-os, 4.6-os ' ' ,  je lzésű vi l lamosjá-

ratokkal, a 21-es, 56-os, piros 2l -es . . .
jeIzésű autőbuszokkal' o piros szÍníj met-
r(>val, valqmint a visszafelé jövő Várbusz-
sza|. Aviszont|átásra, kellemes és bqleset-
mentes utazőst, szerencsét és sok boldog_

sőgot kívánok mindenkinek.''
,,Moszkvo tét.. Sajnőlattal értesítem

Kedves Utasqimat, hogy az első ajtó rossz'
tr második pedig nem működik.''

Színhely: Kálvin (Jőnos) tér, metró,
pénteki nap

Történés: Klinikás e|őrelőtássql ott
őIltam, qhova majd a szerelvény eleje ér-
kezik. Mellettem' kicsit odébb fiatal pút',

hosszű haj, bőrkabát, tarisznya, amo|yan
7 a _es évekbeli kinézet. Csókolóznak.

Jobbrő| idős, jóLö|tözött ember, őszbeve_
gyüIt üstökkel és egy teli ,,kelet-eurőpai',

szatyorral. Jő és meglőtja amazokat. E|ő-
ször elfordítja a fejét, majd űjra megnézi

ó,ket. PhiíJ' köp egy jőkorát a metró köve_
zetére és ezt morogja: ,,Ezek q fiqtalok' '.,'

Bizony így van ez, mondja felhítzott
szemöldcjkkel Heltqi atyánk és felpréseli

magőt a buszra.

oH-



A PsychO oszkily azl a ÍéJadatoÍ kapÍa művt|szctbő], htryy írjon szócikkcÍ Nagy I.ajos Képtclcn tcmt1szt:trajt
című miÍvébc.

A tyáh A bíka
A 1yuk igen szorgalmas állat. Mást se csinál
.,uL 

".zik, 
tojilq cszik, tojík (na azért néha alszik

is). A lyúk nem túl okos állat (azért annyi eszr
van, mint a tyúknak)' De a tyúknak sok tilka van:
mégazt is tudja, hogy mi volt előbb: a tojás vagy
a tyuk. E titkát senkinek sem hajlanrló clárulni'
Akár le is fcjez,heljük. A tudásra éhező tudósem-
berek nem tudtak mit tcnni. ezl a vallatásl kövcl-
lék már több ezer éve, Sajnos a titkot még nem
tudtuk meg. I)c talán a jtivőtren ene is feny dcrül
(állítólag a NASA níjtitt már a dtllogra, és egy
sirupertitkos bááson tárolja az őstojásl [vagy ar
íístyúkcll|. Es ezt a lrírt eltitkolja, trccsapja az
emberiségel. Aki cz utin kutat' az életóvclját-
szik.) Az tóny, hogy a tyúkhullákkal valamit kc|l
csinálni' Iigész iparág te|epüh crre. Ezórt lcttünk
tyúkcv(ík. Ez nem szép doltrg, még visszaülhct!
Ilgyes, a klinikai haláh mególt emberck trcszá.
moltak arrtil, Irclgy az angyalcrk voltakóppcn tyú-
kok, és talán a Mindenhat(l is tő|ük kerül ki ((j
tojta a Íiildet)' Mindencsetre sztilnrlm (nem. ír-
nom) kc|l néhány ismcrtcbtl lyúktípusrtil: ugye
van kendcrmagos lyúk. kopasznyakú tyúk" kcn-
clermagos-kclpasirrryakú tyúk, van még gyöngy.
tyúk, csibetyúk, kékcsibetyúk, KF.(..tyÚrk (az
emberÍbjű, hímnemű misinikus lény, a bartlm-
Íihús istene). Ja' van még kitömött tyúk (ez a
|eggar.daságosabb: nem eszik, nem piszkít. nem
lúrja fel a kertel' és ncm is toiik).

Kund Attila - Psycho

A bika az ismerelterjesztő könyvek
írói véglelen butaságának crcdményekóppcn
cllyan szókaposolatokban is szerepel, mint a
szarvasbika. Mi ós a kisgyerekek is lucl.iuk,
hogy a bika nem más, mint a tehén-hím.

A bikának általában két szarva van,
de lehet négy is, ha l'elszarvaz'zák. Ez cgy
népeseblr csordában könnyen cl(í is Í'ordul-
hat.

Ez,at' állat a közhiede|cmmel ellen.
{óÍbcn nem a |egyck elhcssege(ésc végetl
pörgeti háta miigiitt a Íarkát, egyszerűcn csak
|el akar szálIni. II iszcn () is ludja, milyen
k(izeli rtlkonságban van a holikoptcrck nópcs
család-iával.

A bikának - Í'urcsa módon - nincscn
bika, |cgÍ.eljelrh hikja, de ez sem val(lszinű.
Viszont igcn nagy számban megtalálhat(l az
cmbcrck kijztitl, csak más néven. Itt a ncvc
"marhat'.

Minky

Egy másik feladat (]zakó Gábor: Á turlás öröktóse című rémmeséjénck újraírása r.o|t.

A terdá5 ŐrŐk!é3e
(szlcng vcrziti)

Voll cgy magyar pipi a Kruszán Kündti u.3. 4lc alalt. Kigömböly(id(itt, mint az sztl.
kás, ós taníÍóitól mcgtanuha, mi kc|| ar, élethcz, ()lyan szópcn bJszélt, bogy a lapa szinte ki.
lógolt a szájából,ordítani is tudott, sőtazelőzij kctt8t cgyszcnc is. Vcrítcnils tudótt rc'ndcscn'
mintha könyvbő| o|vasná. Szóval ncm voh lúltcrhelvc íierény kis ag1veleje. Amint idcje en-gedtc, Íérjhez mcnl ós gyorsan el is vált, nchogy lcmararljon 

-traretnBitot. 
É.,,,. férje sem

voJt tétlcn, amíg együtl'voltak, lctl is egy sz.cpiishny.' ukit tejbc'-vajba' frirdelett .ijl r"'j" o
folyékony kenyé'r hívc left. Ebbe belc is csavárodott á lekem' Fa4et, ati lassan bibái|an,.min-
la alkoholista lctt, ehiltotlák még aludttcjszagú lcánykája tátogateiát3| is, pcdig a kislány so
vo.lt semmi. Intelligenciája annyi volt, mint [empingsajtban a*sátorvo'. óó up,.ier végkópp cl.
szigetellék lányától, mert hűvösrc lctÍók cgy óvrc l]i.raóskán.

Mire a kislány tanulni kez'd, ez a Íörtónet is úira kc,z'dőetik'
Tarján Zcitán
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utasítja el az alkoholt, Se.
hova nem vették fe l do|-
gozni .

1anrrárjában
rosszulét fogta el budapesti
lakásában, és elvitték a men.
tök Kiderri|t, hogy sú|yos
veseműtéterr kel| átesnie A
műtét után felépü|t, de az
orvosok azt nlondták, nem
aján|ják,hogy még egyszer
alkoholt fogyasszon. me rr
be-lehalhat. Ezt megfogadva
élte tovább é|etét Nlivel nenr
volt munkája, mincle n ide .
jében zongoraórákat vett egy
tanártól. A zongorázást úrgy
e|sajátította' hogy l993 de-

Istvánnak nreg volt megint

]7.  az ö r öme'  [s térrként újra./# 
k<lcs ikázott ,  és újra nrcg|át ta

I  982

a játékbarlangot. []ement és
e gy Iaphúzással e| is Vesz-
te tte a Trabant sze mé|y.
gépkocsiját. |r1ikor hazaért, a

iff i {e|esége ismét érdcklodott az
autó után. lstván nrost is

..ffi clnrondta, hogy nem volt

cemberéberr fe|vették a Napfény Hotel
bárjába ze nészne k lr{űsorát mindig VaS-
tapssa| jutaImazták a vendégek Ugyanitt
ismerkedett meg egy pincér|ánnya|. 1gg4
novemberében, 52 éves korában e|vette Kiss
Sárát fe|eségü| Az asszony odako|tozott
Istvánhoz, és e |adtak Sára lakását, így
teljesülhetett István vágya, és meg-Vette a
tízéves, alighasznált, garázsban tartott totá|.
káros Moszkvics személygépkocsit. Az autó
teljes fe|tiiítása után. amit nehezen fé|retett
pénzükből csiná|tattak meg, István bLiszkén
furikázott veIe Budapest belvárosában.

Fffi szere ncséje , és e l.leszíte tte
ffil kártyálr .{z assz()ny nleg-
- Y ! s \  

! - -  ^ L ,  -  |  |' ' ' : értette, de n'regmondta, hogy
.1-. i.. soha többé nem vesznek

autót. István tudonlásu| 'v,ette, és autó né|kti|
é|ték tovább é|etriket.

|996.  január  3-a vo l t  l s tván
Iegszörnyűbb napja N1r-rnkahelyén te le-
fonhoz híwák, és fe|esége közö lte, hogy
anyósa oda f.,g ko|tozni. Ekkor István
infarktust kapott. A mentök beszál|ították a
Honvédségi Kórházba, de nem tudtak rajta
segíteni . 1996. január 21-én vo|t a temetés.
Fe Iesége fé|rete tt pénzébö| nag.yon szép
koporsót és márványtáb|át vett neki '|r1ég
ma is gyászolja férje em|ékét

Elekes Cáb<rr

Eletrajz
A neve Horváth [J István. 1989 no-

vemberében bocsátották el egy autójavító
k|t-bol, ahol karosszérialakatos volt. Azért
bocsátották el' mert egy javítandó kocsi vo-
lánja mögé ittasan ült be, és totálkárosra tör-
te, pedig csak öt métert ment vele' E|bocsá-
tása után két évig segélyen élt. Felesége,
gyereke nem vr-llt, így meg tudott be|o|e él.
ni. I\1egpróbált kü|önbozö helyekre bejutni
cio|gozni, de mivel látszott rajta, hogy nem

[gyik este autózás kozben meglátott
egy játékbar|angot. Autójával leparkolt a
játékbarlang eIott és bement' Egész este
kártyázott, melynek az lett .' ...d*énu.'
hogy autójátó| meg ke||ett válnia lr l i[or
hazaért, felesége érdeklodott az autóiuk
után István e|mondta, mi t örtént, amit az
asszony megértéssel fogadott.N1ásnap István
újra munkába ment a hote|be feleségével, ám
ezúttal gya|og, i l letve vi l|amossa | így

' :  éldcgéltek tovább

^ . lr l ikor újra össze gyű|t

| .. egy kis pénzük, |stván vett
l .*. egy használt Trabantot Így



A szemelyiseg kibontakozasa
Az idős höIgy egyedul ult a uil-
l.amos négyes üIésén, A köuet-
kezó megolloban felszallt ega
anyuka, masféI éues forma
kisfiaua|, A kicsit öIbe ueszi, a
gy erek har ang ozni kezd a laba-
ual, s ütettesen ragdossa a néni
térdét, o Ltúzodna féIre, amed.
dig csakle|.tet, majá miÍ<or mar
nincs houa meneküIni, odaf or-
dul az anyukahoz:

_ ,^üe haragudjon, nem szol.
na ro a kisfiúra, hogy ne rug-
dosso a labam?

A ualasz uduarias, majd-
h.oggnem ngojas:

Bocscísson Tneo. oSszo.

ffi
@

@

&

jajajaj

ragá|g van. ragá|g van. s mindenki ott van a ragá|gban.
terjed a hii|gesÉg. terjed az átok.

szál|anak szerte a "no'.k meg a "hát".ok,
terjcd a kónság. terjed a baj'

jajaiaj.

ragálg van, 5 mind aki bent ül a ragálgban,
mind aki bent u|. elhiszi szentÜ|,

hogg ez csak átmenet, s még nem a *hát. menet,
mind aki bent ü|' |átja a kintet'

s azt hiszi. kint van. s bent. aki büntet,
terjed a szerte és kór|ik a baj'

jajajaj.

ragá|g van. 5 örÜlnek pePsz€ a ragá|gban.
hülgeség zúdul. öm|ik a massza
sok htilge indul, el ne mulassza.

övÉk a pá|ga. övék a faj'
jajajaj.

SZrPmal maPcl

nAom, de nern szol"hatok bele a
gyerek szeméIyiségf ejlődésé-
nek kibontakozasaba.

Kétlépésny ire tőIük eg y ked -
uúen ragózik egy langaléta si-
heder, A narbeszéd hallatan
nyeglén odalép az anyuka|.toz,
s a szajabol kiuett ragogumit a
homlokara ragasztja. A nő
előbb nem jut szó|toz meglepe.
tésében, majd mielőtt tiltakoz-
ni kezdene a f iú leinti:

Nyugi, a,z én anyukam
sem aDatkozott bele o szemé-
ly i s é g f ejlő cjé s em kib ant oko za -
sabo.

S.  A.
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PALYAZATI
FELHívÁsKözgazdaoáqi 7o| i technikunr

1997, január 16.17,
A Negyedik Té|i MűvészetiTa|álkozó szervezőbizottsága pályázatokat Ír ki a Po|itechnikum
is ko| apolgárai szám ára az a| ábbi tém akörö kben:

(A tatlalyi tapasáalatokM| oku|va kérjük, hogy
tegyétek egyéÉel m tÍvé, pá|yázn i akarto k.e vagy
pályázaton kÍvür| kivánjátok munkáitokat a
Po| igráf TMT kü|öns zámában publ i ká|n i. )

Pá|yázatot adhatnak le a Po|itechnikum Young
Enterprise vá||a|atai.
A szervező bizottság a bÚfé szo|gáltatást,
valarnint a 4. TMT rendezésife|adatait EGY YE
vál|alatta| szeretné e|vfu eztetni'
A. pá|yázatokat Írásban kel| |eadni, me|ynek
tarta|maznia ke|| a büfé és a kapuügyeletesi
beosáást, valamint a teremberendezésben és
visszarendezésben segÍtők nanét.
A YE pá|yázatok |eadási határideje:
1997. Január í0"

Negredík Téli

Pá|yazhat minden iskolapolgán egyének, baráti
társaságo k, al kotócsoporto k, osáá|yo k, tan exí k.

Témakörök:
1. A vi|ág és én
2. Kedvenc zeném kedvenc képeimmel
3. Tudom-e, hogy...
4. EGYÉB

A fi|mek bármi|yen technikáva| e|készÍthetők,
(VHs, Hi8, V8), de |ehető|eg ne legyenek
hosszabbak 10 percnél. Ha semmi|yen eszköz
sem á|l rende|kezésedre, nem kel| e|keseredned,
mert az iskola videóstúdiójától minden segÍtsfuet
megkaphatsz (kamera, operatőr, |ámpák, vágás,
konzuItácíó).
A pá|yamunkák Ieadási határideje:
í997. Január 10.

Eá a kategóriát is Ískolapo|gároknak Írja ki a
szent ezőb|zottsfu . Verse k kel' nove| | á kka I vagy
más műÍajú a|kotásokkal nanezhetnek egyének,
a|kotócsoportok (maximum }3 Írással)
Megadott témakörök n|ncsenek!

Kategóriák
1. Egyperces mű
2. Több perces mű

A pá|yamunkák leadási határideje:
1997. |anuár 5.
Pályázataito kat iel igével e| | átva ad hatjáto k |e
Jakab Judítnak és eikü|dhetitek az
F /PGSTA/TMT könyvtárb a.



WFddpÍr#f

BJ|rt' ylAIÜ
őt.Jú'Ü. IÚtEo nililDffii

RollADEf(o'Al
Nyár vo|t' Nem akadt semmi o|vasnivalóm..'
Edit adott nekem egy szép kék könyvet, és
hozzátette, hogy ez a könyv nagyon ji. Ha ő
mondja, akkor biztos.
Elolvasom a címét: t|jünk meg minden
rohadékot! Hát nem va|ami biza|omgerjesztő,
de nem lehet rossz. Edittő| eddig csak jó
könyveket kaptam kö|csön, mint példáu|A
patkánykirá|yt, az Életben maradtak-ot, Az
emberke tragédiáját.
Átfutom a háto|dalt. Aá ír1a, hogy erotikus-
fantasztikus krimi. Egyre érdekesebb (a fan-
tasztikus krimi-részre gondolok, nem az ero-
tikusra).
A sztorit átugrom, inkább a végéve| kezdem,
ahol megtalálom a könyvre je||emző csodá|atos
Boris Vian-mottót: ,,Elni tudniannyi, mint róhög-
nia ha|álon, s megha|nía rcihögésről' '.
Néddmá'! - mondom magamnak'- Még humor
is van benne. Most már csakugyan nekikezdek
az o|vasáshoz...
Nem bántam meg. Szép lassan kezdett kibon.
takozni e|őttem egy brilliáns történet, amit el.
mesélni nehéz - el kell o|vasni. Markus Schutz'
a zseniá|is, de beteg e|méjű doktor, Rock
Bai|ey izompacsirta és Gavy Kilian, a riporter a
könyv főszereplői. A regényíro tantáziájáró|
árulkodik, hogy a történetben Schutz doktor
Amerikára veti ki hálÓját, és'''
14 év fölöttieknek aján|om.

- KAndii

3l.yAsrArÍr Eov
, a

J3 t?t l3otYyET
A minap ÍEeZJem be Somerset Maugham: Akkor és
mosl című ktinyvénck olvasását. Nekcm nagyon tet-
szett. Ajánlom mindenkinek, aki szereti a jó kiiny-
veket. Dc vajtln ajánlani lehe1 mindenkinek? Kinek
lehel ajánlani ert a könyvct?
Ájánlom azoknak az olvasóknak, akik sz-erclik a
történelmi regényckct. De mégsem ajánlhatom a
tcirténelmi regényck kedvelőinek. AZért nem' mert
nagyon kcll ismerni az adotÍ kor történelmót, szc-
rnélyiségeit ahhtlz, hogy mcgéasék ttália álla.
mainak, uralktldtiinak, embereinek érzelenrvilágát,
motivácit'l it. (Nekcm is rrélra vissza.vissza ke|lett la-
p(i7.n()n]. hogy cIigaztxljak a nevek és a rarrgtlk sÍíní.
iébcn - hog-v kimiktlr mit akart ós kivcl...)
Ajánlclm aztlknak, akik a regényekbcrr az, érz,e|.
nrekel, a szcrclmcl kercsik. I)c mégscm lcliet aián-
lani nckik scm. I Iisz itt szti sincs érzclmekr(íl. szere -
lemről. Egy téríi nregkíván cgy nőt, és minderrÍ cl-
kövct azért' hogy az övé legycn. I>énz4. Íirrtélyl.
tletblyást Íbllrasz'nál' mégscm jár sikerrcl' Az tlltllsr'l
pillana1ban ugyanis kihallgatásra kérik, és akkor a
hivatása' küldclésc felülkcrekedik ÍérÍiúi vágyain.
(Rár ulillag kiderül. hogy alaposan rászc<lték.) Iiz
rrc.m igazán az érzelmcs regényck kedvcl(íinek valri
lirrdulat.
A.iánlom a válla|kozó szellcmű Íiataloknak, akik
lanulhatrrak abtxrl' hogy pénz és hatalom nélkül
ósszcl, humorral. inlclligcnciával és jó politikai ér.
zékkcl hogyan lchct crcdményes cgy embcr. De igat'
szÍvvcl nckik sem a-iánlom, hiszen Machiavelli a |(l
példa arra, htlgy pénz ós haklom nélkül milyen
kiszolgáltatotl cgy tlkos, művclt. lrazáját szcrc|(i
embcr, a pénz által nrozgatott politika világában'
Enc nagyon jti pelda, amikor Machiavelli czekkel a
sz'avakkal bocsájt.ia útra Picrót:''...figyeld meg a?
emberek kcdélyét és alkalnrazkodi. Nevess velük'
amikor vidiimak, vági savanyú arcot, amikor szo-
morkodnak. I-ehclctlen dolog biilcsnck lcnni a hrr-
ltlndtrk kiiziilt, ós txllondnak a txilcsek kiiziitll min.
dcnkivel a saját nyclvén kell bcszélni.' ' ' ' ' '.I,:,gyctlen

barátoddal sc kerülj olyan bizalmas viszrlnyba, h.,gy
árthasson nekcd, ha majd ellcnséged lcsz, ós stlsc
árts annyit ellcnségednck' hogy nc vállrasson tra-
rátoddá.,'
I)izt a kiinyvcl netn igazán ajánlhaltlm scnkinck, dc
ón mégis ajánltlm mindenkinck. Szívleljótek meg
Machiavelli szavait: ''Á szerelem clnrúIik' a mű-
vészet ijrök'' '...'.' 'Mi a művészct a szabadság me|-
lett./ Aki elveszli szabadsását. c|vcs;tli mindenél.''

Petravich Miklós

Ktlvács l]szÍcr - clsií A



EI A {offUcnn, Az arcng uncgcserq?
1'úl iclőn és léren, rnagábó| a SzenÍ

Ös.szhang országábóI, a IIit, Szeretet ós a l}etcl-
jesedett Remények dimenziójábol szólok most
ItozzÁtok" én, a csukaszürkc Íiakk, aki sok mindent
kiál lt zord világotok dcrmcsztő purgatóriunlíban'

Az,on okból szólaltam meg . ami reménycim
szerint nem okoz semmifele megdöbbenést és
csodrílkoást k..ireitekben -, hogy reményt önlsek
társaimba, és bcbizonyítsam ncktek, ncm minden
liakk olyan kényes, iiedős és vasárnapi' amilycneket
I,indhorsl lcvéltiirosom említctt az Irtihoz írt lcve-
lében' T.udom, sokuk örülne' ha egy sza|amandra
villámokat lövcllne fclé, és cseppct sem törőclne
idegcs gar-dáiával, aki ijedten ugoma hátra feltvc (ít

fiobban mttnclva saját magát),

lrigye|t lrakk lchetck, aki láthatla az aranytrs
kígyticskáka|, az, arixkck szobát' a sullogti tndza-
bokrol, és e:rcz|c, igcn, érczÍc és órzi AtlanÍisz.t,

[)c sokal szcnvedtcm ám azel(ítt, nriel(ítt
bctclicscdett volna Sors()m' ós abkil a felrcszatxltt,
cseÍlcn és idétlcn frakkk)l a frakkok kinílya lcitem.
Sz,crónységcm ugyan tiltaná, hogy czt cláruljam' dc
lijrténetem szemglntjából mindenfcleképpn cmlí-
tésrc méltó esemóny. (Mclleslcg rncglegyzem; ncnl
a kin{lyi cím lctt boldoggá.)

.I'estvér-frakkok! .I.örietek 
ki sazdáitok

sziirkesógéből !

Lleinle én is ugyanolyan köziinségcs |rakk
vollam, mint a legt(ibb k(jzülünk. Am a kí-
gyticskákkal val(l találkozás kirángatotl cgyszení
gondcllkodrásmt,ldom korlátjai k(j7ül, és tiszlíbban
kczdlcm látni helyzctünkel Anselmusommal cgyüll.

Srlrsa teljesen olyan, minl az enyém, bár ő
később jöll rá' mi a hclycs út; enrbcri mivolta
nagyon soká visszalartotta ettől.

Szörnyű vo|t |álnom, ahogy tópeliíclik, tcip-
rcng, mi |ehet az oka szcrcncsétlcnsógénck' csct-
lcnségénck. F-ogalma sem v<llt róla, hogy csupán jti
lündérek tartják vissza azoktól a tlolgtrktól, mclyek
őt is pont ugyanolyan becsvágyóvá és számítóvá
lctték volna, mint a többiekcÍ' Dc (j cz| nem tudta' és
mindenért, minl rossz szellemekct, ügycfo-
gyotlságát és penáelenségót okolta.

Ya|ó igaz; kevésszcr csörgölt aranytallór
bennem, ami pedig az emberi világ mozgalórugója.
Mícsoda hamisan gyiinyöní dolgok: arany' cziisl,
ékszer, selyem' bámony, csillogás. Amilyen szépck
esztétikailag, annyira iircltigi és gonosz mind. {iyrí.
ltjletnck, be nem leljesedhet(í szertlcmnek, családi
viszályoknak, háborúknak, világok összcomlásának
okoztli.-. Ilánysz,or halloltam kacagni a Éwl

cscng(í-bongó lrangján' kacéran: Kié leszek im-
rnáron? Ki küzd mcg éretlem?

Gaz'di{m tehát sz-egény volt: ez már eleve
k|lzÍIÍta őt a nagyvilági élettxíl. Pcdig hogy vágyott
azután az' é|et után| I{a fudta volna, mennyire nem
rcndelkezik azokkal a tulajdonságokkal, melyekkel
bejuthat egy ilyen tírsaságbal Nem volt finomkodó,
kényeskedő, érzékenynek mutatkozó, de cgyébként
kőszívű, nem olvasta az akkor divatos ponyva-
regénycket, ncm érdekcltc volna őt, hogy XY meg-
csalta a ferjét, vallást vá|tott, új bundát vct1, kívülről
tudja Gabalis Íií művét, vagy éppen a pocsolyába
eitel1e a kedvesélől kaptt smaragdgyűníl' Visz'ont
szercÍte a szcpet, mint o|y sokan. (isakhogy tirbbfetc
szép létezik, ós míg ií va|ojában az ígari szépség
után vágyak()Z()tt' mcgtévesiícttc őt a megftrghaki
szóp' ami valojában ncm is szi.p, csak |tllűnőség, ('s
pompa.

Akkor még azt sem ludta, hogy cgyáltalán
ncm szercncsétlcnkedő és cszcvcs;zlell ligura ő,
csakis a tániadalmi normáknak nem tud mcgfclclni,
lelkc maga egy tÍindérkiníly büszkc ós tisirla lc|kc,
ami ncm bírja elviselni az cmberi alaktlskot1rísokat.

l.'ormaság, formaság: amr másnak az élctc
vcllt, az neki kényelmctlcn, kellemctlen, bár küzd(itl
ez ellen' Ncvettem, mikor parókát lűz'ött a fejérc a
titkos tanácstlshoz lct1 bemutatkoz(l láttlgatáskor,
hogy tetsszen az előkclij úmak. Nevetlem akktlr is'
mikor kifestctt, babaarcú, butácska hölgyekkel prti.
bá|t okosan bcszélgctni, és mindcnfelc elijínisnak
megfelelni. Neveltcm számtalan orrabukásán, tladtl.
gásán. önsajnálatán. könnyén' Nevel1cm, de kcsenÍ
nevelés volt ez: vajon hány ilyen szánalmas alak
szaladgálhat még ebbcn a világban, akik cgyál-
la|ában nem közönséges embcn sorsra ietlck szánva,
mégis erőlködnek, hogy bckcrülienek a náluk jtival
kevesebbet érő látszat-
világ el(íkcl(í viaszhábjai
közé? I]arátnak akarnak.
istcnítenek olyan embe-
reket' akik meg sem kö-
zclítik őket sem észben,
sem esizrnékben, de a
nagyvilág elismertc
őnagyságukat.

ElismcrósI Mi-
lycn nagy szó' De mit
ismernek cl az cmbcrck?
AÁ a frakkot, amely
gyönyiini. vagy aA.
amelyik kényelmes és
praktikus./! hA a szaká-
csol, aki val(tjában jól
foz', vagy a király sza-
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kácsát./l AA az emtlert' aki igazán sokat ér, vagy
a:d, akinek ncvc van?l

Es hogy hogyan lesz valakinek nevc? Pon-
tosan! Ha látható dolgokkal rendclkezjk: szép, volt
penze kijárni a legelőkelőbb iskolákat (holott józan
esze három diploma után sincs egy csepp sem),
hatalmas a vagyona' erkölcstelen, de izgalmas a SZ€-
rtlmi élete, vary olyan elveket hangoztat, amik a
befolyásos embereknek tetszenek

Hát Anselmus diáknak semmi, de semmi
látható erenyc nem volt, hacsak nem kiváló tcrmele
ós csinos arcocskája' amikhez sajnos csetlen tartás
és riadt arckifejezés is társult, ami miatl inkább
szánalomra, mint figyelemrc méltil voh a7'
összhaüís' Áá mondjátok, hogy czck bá.ios és ked.
ves vonástlk egy Íiatalembernél?
Igen ám: dc nem lenne.e terhelckrc
cgy ügyeÍLlgyo1t, önálltitlan iqú,
bármilyen értelmcs is valójában?
I]bbcn a világban bizonyára nagy()n
is.

Kedves frakk-barátaim!
Mennyi hairugságot vagytok kény-
telenek irallaniI Eiijkel(í uraittlk di-
csekcdnek velctck, majd hazalérvc
dühijsen a sarokba hajítanak titckel
kényelmetIen öveitekkel, csiklan-
d(ls anyagtltokkal cgyült. ( Igyanígy
hajílják agyuk legmólycbb .nlgába

társaságban nagyképűcn hangoz-
latotl elvcikct is, és két kézzr|
zabáInak, lcli sz{fi al tleszé|nck, trá-
gár szavakat ordílanak előkclő ta-
nitókkal nevch gyermekeiknck' rá.
ütnek a fcleségük háts(l fclérc' és
illetlen daklkat énekelnek a íiir-
clőkádban.

Az én Anselmusom nagy ártatlanságában
erre soha még csak gondolni sem mcrt, a;rt hitte, aki
van olyan szerencsés, hogy úrnak szülctcll' az |é-
lekben is mindig úr marad, Micsoda naivitás!

tsűn c a naivság? IIa gaz-dám nem letl volna
javíthatatlan álmodozó, nem élt volna mesékben,
nem hitt volna a csodákban, és nem éreirJe volna a
Íi.ildöntúli |ények suttogását, vajon elnyerte vtllna az
örtik szerelmet és ezáltal a bldogságol./ Ha cnged
kínosan előhozott rtalitásának. ha hisz a Vcnlnika
vanízstükreben lakozó udvari tanácsos Ansel-
musban,lra a valónak él, és nem az igamak,?

Ő, teljesen másként alakulivolna minden.
Sz-erelem helyett tisztességcs polgári felcséget, bol-
dogság helyetl rangot és elismerést kapott volna.
Micsoda kiilönbségek! Pótszerek segítségével
hogyan lehetne az igazijót megkapni?

Gazdám eleintc g]'{ílölt engem. Nem voltam
jól szabott, nem voltam hivalkodó, cifra. Elég vo|t
nim néani, az emberek egyb'tíl tudliík: csak egy
szcgény diákrll lálnak.
Divatj amúl t, atl aszselyemkíl ké sziilt fÍakk.

Anselmus alkalmazkodni akart, csakis
alkalmazkodni, ami, ha sikerüll volna neki, megtilte
vtllna benne az egyéniségét, a meséket. Ncm volt
divatos semmilyen {éren - még egy hatalmas ok' ami
mia1l nem lehetett népszení.

lla valaki előkelő helyet akar clÍbglalni a
tr{rsadalom kétes hicrarchiájában, meg kell tanulnia
nemcsak divatosan öltömi, divatos ételeket enni'
divatos helyeke járni, divatos frizun{t csináltatni,
divatos ékszerekct vinni a feleségének' de divatosan
gondolkodni is: ismernie kell a legdivatosabb köny-
veket, a lcgdivatosabb tanokat, a legdivatosabb tu-
cltisokal. Jaj annak, aki megcáfol egy divatos elmé-
letet' egy beidcgződött szokás hiábavalóságára rá.
mutal. Jaj annak, aki fc|btlrít egy almáskosarat, aki

rohan a t(imcg clijl. lis jaj an-
nak, aki ósdi frakkot viscl. IIi-
szcn a frakk az embcrck rang-
stlrolásának egyik fontcrs tar.
lrlzóka. M<lnclhatnánk úgy is:
Madaral tollárill. embcrt Íiakk-
jár(l|. l1z pcnizc ncm igaz. de|rát
mit is csinálhattllt volna ttibbek
k(jziitt Anselrnus diák' Rám volt
pénze, engem velt m€g. Bcnncm
cselt át számlalan kiáilti gyöké.
ren, engem tintázo11 |e vagy
százszor, nckcm panasztllta sok.
szor gondját-baját, bcnnem lc11
szcrclmes Serpentinába, sől ben-
nem .iuttlll el Atlantiszba. Íiz'ze|
aá akartlm mondani, lrogy vol-
takóppen inkább így lcnne igaz
a monclás: Madaral lo|lánil'
Íiakkol embcrériíl. ((.sak igy
nem rímclne.)

Mindegy. hogy milyen vagy, kedves frakk-
tcstvórem. ha a gazdád tisáeletreméltó, te is rtigtiin
ar |esrr| mindcnki sz-cmében. Azaz' így lcnne rend-
jén valti. és Atlantiszban cz így is van: mtlst is én
vagyok a kedvcnc írakkja gaz'drímnak. és scmmiÍé|c
aranyszáIas, eziislvinígosra nem cserclne fiil. Az
embcrtk világában azonban megfordul cz a drrltrg.
és nagyon sokan az clső mondi{st alkalmazzák a
gyakcrrlali életben. íls megint a látszathtlz, a di-
vathoz jutottunk. [Iú.'. Veronika divatos kék szeme.
Hánysz-or láttam azokban a nagy szcmekben lük-
niződni gazÚámat, de mint udvari tanácsosl, elijkel(í
ruhában, ajándékokkal a kezébcn' Mcrthogy a kis-
leány nern a mi esetlen Anselmusunkat sz'eretlc ám,
hanem a nagyszerű életet. ami a leendő dicső ferj
mcllelt vár1 volna rá. Csakhogy Anselmus nem
hitvány dicső életre lermett, nem is arra, hogy reg-
gcltől estig a hivatalban üljiin, évente egyszer nya-
ralni vigye ifiú feleségét, tisztességes és unalmas
élelet éljcn, és nagy házán meg gaz-daságán kívül
semmi más ne érdekelje' .fudom, 

elcsépelt gon-
dolatok czek, számtalanszor leírtrík, megénekelték
(íket, mégscm állhatom meg, htrgy ne fcjezzem ki
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elégcdetlenségemel azokól, akik ilyen életet élnek.
íls sajnos ők vannak löbbségben. Mennyivel txll-
dogabbak lennének, ha nem csak azokkal a dol-
gokkal tijrődnének, amikkel kötelességüknck érzik,
hogy törődjenek peldás ember módjára. lranem en-
gednének Valtidi Vágyaiknak, Amitlcn ők élnck, az
a Se,mmi, és minden, amit tesznek, csak játék, csak
látszat a semmiben. (Morla szavaival - ő is közel él
bozzánk),

Anselmus is é|t az üvegpalackban a tiib-
biekkel együtt, de míg nu{snak az uvegfa|ak, a be-
rÁrÍságjelenti a biÍonságot, a 1crmészetest, addig ő
szenvedelt a nyomástól, ami reá nehezedetl. En már
érlettem' ií még nem, hogy miért nem érz'|k a
többiek az á|hágha|atlan falak felelmetességét' a
kitörhetet|enség borzalmát. Sokan, ugyanúgy, mint
|)aulmann segédtanító a sátán elűzéséve| magukat az
tivegkirő angyaltlkat űzik el' al.rjk segítettek volna
kiiuttatni őket cgy szebb világba. Anselmusnak
sikerült legy(íznie az ellenséges eről, ame|y rom-
txllva igyekezrtt meghasonlást szítani benne - ahogy
a szel I em fe iedel cm mondotta.

És mi vtrlt ez az ellenséges er(í? Maga az
emberi gyarlóság, ami jelen esetbcn Schwarzes Tor
almáskoÍr{iának alakjába ttjmijrüh. IJlgondolni is

szörnyű, mi lctt volna, ha az arany virágcserép az (í
biÍtokába .iul. Az érdektelenség és a semnri e|-
pusztította vo|na l;,antázia Riroda]mát, ami a leg-
igazabb. és bcnne Atlantisirt is.

De szerencsére győzedelmeskedett a jó,
aminek mindig felül kell kerekednie a rosszon' hi-
szen erősebb, sokkal erősebb. Anselmusclm szabad
lett és boldog. Szabad, mert a vágyai szerint cse-
lekeclett, sirabad, mert nem cngedett a csábító, de
val(ljában üres dolgok és személyek vonzásának' Hs
boldog, mert szabad. A kettő egymásból következjk'
egymásttil elválasztlratat|an páros, majdnem úgy'
mint az élel és a halál. A szabadságot voltaképpen
ugyanolyan nehéz elérni, mint a boldogságot. ].alán
a kettő egy és ugyaÍaz, máshonnan megközelítvc.

Reménykedjetek, hogy e|juttok ide, ahol
most mi is vagyunk, ahtrl nincs szti, nincs énck és
nincs pil|antás, csak valami iisszefugg(í morajlás,
Zene van' ami magába foglal minden sz(ll, éneket,
pillantást és érzést. [is mindenkiben tttt ra1yo1 a7,
arany virágcserép''.

R.ajkó Anna - Ilad()sz,tíly
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Beköszöntő . kösziinet
Az úiszülött PohÉszter és a (csak) kicsit korosabb polieszteresek nevében köszöniük mindazokat a vélem&

nyeket, észrevételeket és elismereseket, eme|yeket hozzánk intéztek a Kedves olvasók lapmelléklettink (melle'

kelt lapunk) megindítása alkalmából. Igazán megindíti volt'''
A fennmaradásban bízva es azon munkálkodva szerkesztősé5unk továbbra is vária a fenntartásokat és a

társakat -ott fenni

C.Asder Mdr csak a uégú ellenőrzés aan hótra: q szintetizlÍtorból

á siker napja ,i,,,Y,,;#r,,Lr:;1#:,:::#,;i:,;:;::#::,rÍ:,:#j;
bt, Ha a gép rendben taldlja és netn sn,lektúIja ki ezt a mestersé'

Hope doktortő mq lciilönlhen kcinnyedén lépdelt a Morgan - ges gént, akikor szabal az út a beiiltetési kísérletek elő\t. A kutatónő
intézet folyuójón lqborqtótiuma felé. Arozsdamentes acéllemewk- mindig megszédüIt, ha belegondolt a sikeres alkalmazas
kel burkolt fal oisszatíiközte alakiót q steriliútor ldmpdk haladtiy. IehetMg[be. Nmtrégen denih ki, hogy a ma élő aalmnennyt an.
k& fényében, Sonja megelégedoe nyugtúzta, hogy a mozgtis és túv ber hordoz egy bimnyos muttÍciót, nni a biológiailag lehetséges-
ldlkoús pragrarnja beodlt , még mirulig fiatalos a mozgdsa, pedig ne.l lényegesen kortÍbbi és betegesebb ciregedést okoz. Ez a gén okoz-
mór túI aan az ijtaenen és egy hrt,qssdgon, Még títtlillant az agytÍn a hgtla az oly gyakoriud aált rákbetegsegek túInyomó résnt is, Az
mai rcggel, ldnya arca a aideotelefon Mplapjdn, ahogyan igyektzttt elkészült ,pűgén,, egy gyakoi aírusba iiltetue títqlaktthatja az
őt megnyugtatni, Penzt Mary mindig is ilyen volt, éaekel ealőIt, iaarseiteket, a szíilető utódok pedig mór hosszú és egészségesebb
azutdn qz Íigy utón is kinrcntette a kezLődő deprcsszióidbol. Milyen é]etet élhetnek. A géndtaitet technikÍjtÍt Sonja mtÍr a Genolíban
jó lett uolna, ha akkar még ott oan |ohn... hasznólta, anikor azjkut a bimnyos transzgénikus parailicsomo-

A beléptető rendsze,r géphangja adratlanul trirte meg emlé- kat csindltő<,,.
keit, Megszokott mozdulattal s{mította aégig a daktiloszkóp Az ijttitt koptt Pontiac a Watson-park oldqtíbafl dllt, nnn
szenmrdt, mnjd belépeft a sterilizÍlő reilipbe. HaIk surtogds jelezte |nessre fl Morgan -intézettőI, Az épüIet zÍrt betontömble mosta-
wnikor q kinti Inegő sírqmentesre aeré]ődött' Az ajtón túl mór qz ntÍbqn soksnr látható q telék h{rmű,sorqibqn, úgyltÍtszik a sajtó
ő birodalma kezdffiött, ahoad rajta kÍaiil csak karcsen léphettek be. srugot knpott a készüIő szenzÍcióró!. Egyszer Sonjdt is megkér-
Amikor ijt éaael ezelőtt elnyerte a HUG) (Human Cenom dezhél<, a kapuban kapttÍk et, de qkkor még nem monilhqtott sem.
Organiz.ation) kutatdsi iisztöndíjót, még nem saimított azokra az mit'
akadólyokra nnelyeket kiizhen elégőtgítettek, igaz , hogy a mq taldn A |érfi a Pontiqcban felismerte a kapun kilepő kutatónót,
beigamlúó sunziciós eredményre sem. Hisan a benyújtott pályó- Iuafuan, a paradicsont iigy tdeién még nun kenilt nyiladnudgra,
utóaal g HUco edd,igi munWjót igyekeutt t'olytatni, mint annyi- hogy ő az etaóttoúgknt okozo transzgénihts paradiuom elűíIlítóia
qn mó&k is a vilógban, A HUG) wgrafl elú szakgs7g 2002 -ben és a Genola el is tunlta qz ügyet egy meglústÍtolt suntitor segít-
úrult, teljes sikerttl' Aúta ismert az emberi gének pontos térképe ségéuet, Kéúbb kilterítették, hógy i tonuiilések csak részben ír-
& csak aúrt nem obashatóqk qMr qz lnterneten, mert a cenola cég nito* a megaúltoztatott paradicsom gének szÍmttijdra, az aktiaó.
jópenzért megadsórolta a licencet' lóshoz egy akoriban haszndlatw ílelmisztr úaléknnyag is kel_

A labor bejdratótól balra nyíIó füIkét egy kisebb szekrénU lett. A prfi egy kiimyezztaédő sztruezlttő'l tuilta meg, hogy knek
mérctű berendezls foglalta el. Sonja e|yenesen a géphez ment, be. kkztjnheti remlsn is bn kütxjét, Az nrc, ani reggetenie ossza-
knpcnlta a súmítógéps irdnyító egység monítorót, A Mplap tete. néutt rd g tijkörbő1 inkóbb aott egy ldnghegesit-ő t'űresikerult
jén betűk sorqkoztgk: ATT CCc TAc ..' , alattuk pedig egy |urcsa, munkadarqbia, mint emberi bőt.
múlt sztzadi absztrald szoborra ntlékeztető alab.at képe forgott a A Pontiac abban q pillanatban gördi)lt ki a f& alól, ami.
térben. Ez a molekula aolt Sonia ötéoi mun6jdnak eredménye, A kor Sonja kitépett qz intézet kapujón. Á *,t,to,a tppen dtment
műszersuktényben közben befejeúdött u folyamat, a DNS szinteti- az út melletti |űsóaon a parkoló,píé, amikor q kocsi hirtelen irdny-
útor elWszítette a 15 000 btÍzispór hosszúúgú nukleinsw darabot' udltoztatóssgl nekirohant és a aédőkorlóton dtrőpítae a út beton-

Amikor a DNS -t mint az élet alapmolekulójdt az 1950 -es jóra ltikte. Mary este sokdig próbdltq híani az anyjdt
éa*ben pl|edezték, még eléggé miszJikusnqk tünt a meguóItoztgtli. 

.videotelefonon.'. -

sq, a Te|etntés folyamatdnak kéúeuétele. A nemzstközi jogú tittot-
tók is az ilyen prőbólkoznsokat, perszt kevés sikeruel, A mestetséga
DNS előóIl{tds egyszsrű rutinnd vd]t és aad aerxnyt'utds kezdilőtt
a génmanipulótor dgek köztjtt' A]*or, annqk a régi iigynek az ide.
jén még Sonja is a Genoldban dolgomtt..,
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Kelet-Afrika mindig egzoti-
kus táinak számított. A fehér
ember számára elég későn vált
ismertté ez a terület' de anint
megismerte rtigtön összekutyult
mindent, lehetőleg minél átlát.
hatatlanabbul. Ma is ugyanúgy
átláthatatlan és egzotikus ez a
vidék, mint mondiuk száz vagy
kétszáz éwel ezelőtt. Vannak
olyanok is akik megpróbálták
megértení, de ó.k voltak keveseb-
ben, ezért nem is számított soha
a szavuk. Ha túl sokat okoskod.
tak legfeliebb eltették ó.ket láb
aló l". .

A Kelet-Afrikai árokrcndszer az
egyik legkülönlegesebb teni]ete a
Földnek' A mély árkokban a Baikál
';táry a világ legmélyebb tavai so.
rakoznak (Thnganyika-tó, Kivu-tó).
Afrika keleti szegletének leszaka.
dás i  fo lyamatá t  a  hata lmas
működő vulkánok bizonyít iák
(Ruwenzori, Vrunga). A teniletet
átszeli az Egyenlítő, meleg van és
sokatesik azeső, dea nagyvulká-
ni hegyek ezt egy kicsit még tarkít.
!ák. Itttaiálhatók a Fö|d legkiteried-
tebb és - aÍdig még . viszonylag
érintetlen hegyi esőerdői. Az em.
ber nem szívesen iárt nagy töme
gekben e tápry hiszen a szélsőséges
éghailat a vu]kánok és a nehezen
járható erdők nem biztosítottak
megfelelő feltételeket. try a rcgy
vulkanok leitőin kialakult rengeteg-
ixn nem is nagyon él más csak a
bekes hegyi-gorilla, no meg a többi
erdei állat' Vanrnk azért kel|eme
sebb helyek is, például a Kivu-tó
Partián' ahol a modern. fehér es
fekete -,,rabszolgata rróY, fényűző
villái találhatók.

Uan azonban egy kis baj
Valahogy úgy alakult, hogy

ezen a paradicsomi táion több or-
szág is osztozkodik, .és ezek nem
mindig szeretik egymást. Két ki-

csi és egy hatalmas afrikai ország
határterületeirő| van szó. Mind a
három országa haidani belga gyar-
mathoz, Belga-Kongóhoz tartozott:
Ruanda, Burundi és Zaire,
I|l4.ár az is vicces, ahogyan
összetákolt ák ezeket az
országokat az ott élő
népek nenrzetiségi vi-
szonyait semmibe vé
ve',,Függetlenségük,,
kivívása után azonban
végképp magukra ma-
radtak a saiát nyomo.
rukkal,  t ö rzs i  háború.
ikkal. 1994 óta folvamato-
san hallhatiuk a térségből
származő - álta|ában elég vé
res - hírcket. Ruandában a hutuk,
tuszi falvakat helikopterről gép
ágyuztak, bombáztak . senki nem
maradt életben. Mint eg,v Rambo.
film, csak kevesM vicces...

A nemzetiségi uiszonyok
igazán ba|kániak

A kicsi Ruandában (és Burundi-
ban is) a gazdagabb, de lélekszám-
ban ióval kisebb kercskedő réteg, a
tuszi törzs van hatalmon, akik a
szegényebb,,mezőgazdász,, hufu.
kat bizony elég keményen sanyar-
gatták. Az első szabad választáso.
kat azonban a hutuk nyerték es az
elnök akarata ellenére kímé|et|enül
meszárolták a védtelen tuszi falva-
kat. Rengetegen menektiltek akkor
a szorruszédos Ugandába, Tánzáni-
ába, Aztán iött a revans és ugyan-
azt tették a huhrkkal a tuszik, mint
ve|ük  a  hutuk .  ( Igazábó l  csak
Ruandában mérgesedett e| ennyire
a helyzet.) Jól látszik: ha a ,,szemet
szemért Íbgat fogért,, elvű tenile.
tek rnodern haditechnikát kapnak,
könnyen megindulhat a népirtás. A
huhr la kossá g egy iő rsze átvándo-
rolt Zaireba, ahol most kb. egy mil-
lió menekiilt zsúfo|ódott össze egy
kis területen. Pl. a Kivu-tó partián,
,,megszállva,, a Íényűző villák ió ré

szét' (Az egyik villát az ENSZ bérli,
de minek.) Allítólag a Il. világháboru
utáni legsúlyosabb holocaustot nézi
végig a világ sürgős nemzetközi segít-
ség nélkül. Történt ugyanis, hogy a
Ruandához közel élő

zairei banyamulengék'
akik valóiában ,,elvadult hegyi-

fuszik,,, összefogtak a ruandai tu-
szikkal és elkezdték a védtelen mene.

Kilt üáborokat (amúgy helyi szo-
kás szerint) felszámolni. A

hutukígy kétúz közé kerül-
vén túszok lettek a két fai-

ta tuszi alkuiat között. A
nagy álom Na6y-Tuszi or-
szág, mely magába foglal.
ná Ruandán kívül Burun-
dit es Zaire keleti reszeit
is, már nem tetszett a kor-

rupt lezüllött zairei hadse-
regnek sem' így ők is beszáll-

tak a csetepatéba, eqyszer az
egyik, maid a másik oldalon'

Az eredmény:
éhezés, halál' káosz, és
még nincs Yégo!

Könnyen lehet, hogy cgymillió em-
ber halá|ával végződik a trjrténet. A
világszervezetek persze lassan reagá l-
n ak . , .

Ember legyen a talpán, akleztát|át-
ia! Ha a neveket felcseréliük akár Ke
let-Európában is történhetett volna a

(auagy ki beszél itt a gori||ákró|?l

Gisenyi RWANDA

BURUNDI
Bujumbura
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dolog. Ki ne hallott volna pl. Nagy-Szerbiárol vagy Nagy-Horvátországról, nemzeti villongásokról meg ehhez ha-

sonlólaól.' '

Ki gondo| a goril|ákm?
Őt uizony végképp semmiről nem tehetnek! Képzeliük el, a sok menekiilt az erdőben szétszéledve, micsoda

természeti károkat okozhat, nem beszé|ve a csaPatmozgásokról. Persze ők is csak élni akarnak. A gorillákat akár
meg is lehet enni, de elég csak a természetes környezettiket tönkÍe tenni' A vi|ág egyetlen hegyi-gorilla populáci-
óiáitanulmányoző zoológusnőt is orvvadászok tették el láb alól, mert túl vehemensen v&elmezte védenceit.
Most nem lesz szükség orvvadászokra sem.. '

Érdekes, ez a }úrekből mindig kimarad, p"dis - minden szentimentalizmus nélktil - a természet a legvédtele-
nebb! Horvátországban is a világ egyik csodáiát a Plitvicei-tavakat lőtték szét a hadműveletek során. Erről vala-
hogy nem hallani, pedig felbecsülhetetlen értékek tűnnek el így!

|ő,1ó, de mi közünk a banyamulengékhez, a hutukhoz, a tuszikhoz meg az effélékhez? A második világhá-
boru ideién mondiuk Ausztráliában, aki érze|emmentesen tudta végigkövetni a ho|ocaustot, az tényleg süket is
volt, meg vak is. Hát nekiink is ennyi közünk van Afrikához.

Áttitotag egy otszág feilettségét abból is meg lehet ítélni, hogyan bánik kisebbségeive|, kitaszítottiaival, rászo-
rulóival. A világ vaion mennyire feilett?

Barta Géza

REGI MESE A le$na$yobb drótnélkÍili tele$ráfállomások
A dróné(*ifr tettgrófie tecfrniÍyója ma nár ot.rtyiro fejfltt, frogy a f ö{í krrűÍtténe(fe[lre

tefut jetlkpt atnL A{(metorszúg a nawn.i óÍIonÁst a fráűoni a{att erre o czé[ra ftó&lttette. A
nngy rlá[taftgzásil. áramot az nntennálo kpzaet(nű[ ogépeftfőf uezették; az út{oruís az eg&z
Í1Áóorú a{ntt hiztosan nű.ftpíótt és agépeft$en zulr edú.g egyá[ta{án nem foríu[t e[ő.

tt{Áran frón.oppat a kióőuttett nrucni át{oús fe{mlotúsautht. fronciaoszág a {aJayette.i
á{onást Oette ót, Rutrdcalt'4.tó[ ls fun.nybe téhyugatro. Ez ma a ai{ág {zgnagyoíú óIto,Ító.
sa. futintfrogy fróóor.us czé[ofua ggorsan fe[ aftgtd{építmi, az eg&z fekzere[ést az É'"ok
aneri"ftqi,t8yesű{t.Á[tamo(talgerészete szúl[ította. Antanna.ratdszerét r$zw(tnutatja. A
lezeték7t nyo{lz ftfi{öná[ó trory tartja niníegyi,ft}'50 m magas és 550 tonna sú{yú. Anauni.
áróóczo(eggnássa[ össze aanna{kjtrle, megegEező magassúpó[ uaLsao funa sú[y:únÍ'
Azonfrtu[ a nucni rettíszer neffttt krtlueóí torony ftgff ugyanm.naka uezetékendszerneL
afekzere{ísére. Az mtmnaftá{ózat teÍil{,te 1600 n frosszú és 400 m széfu. Ismeretu, Áogg
M üLteflna atsó uégét a tahjja[ ftg{I dsszekpni' A [afryette.í áIto,flós frtíafő frá[ózata k

nffife{ően ftw, A tahjóan 100 fif terű[et{Í réz{opot fu{yezte(et. A rézkp 100 rézcső1őt á[ó syűÍűOet fisg össze, ane[y 20 m.
nybenyifrNte a tatl:j6a. Agyűr{itőtatorony ahpjáig atat4i1afefuetett {rótfráÍóoezet. Arezg&eftgtíafénnyet ftgtn(3ztofényu
jekío E0 tonna stdgti, eó6őt 70 tolno az fufhlyfuz szűÍgégu ett'ft1ronágwste esi| Az áranfanás 1200 d,|il eruergi"$óűót az
antennáúo 500 Lw k7Íűt. A terme[t frő efuezetuérő[ fty"bt. keűgondask7dni. A fr,űtés aízárunmat történik'Í,{iftgr ezt az á{onúst
negrettíe[téfr, aByors oó[tartpzósú áÍaÍ,@t terme{ő gépe(nég nem aottafre{égé fejtetteft fot* u fufény i{yen nagy átonásoftpru
tú{Áa[aíott, ruert űzemt, nem e[lg 6ktw. f,zért a tofu1ette.i áttonást is et akgrjáktáni i[yen géppe[. A mostani 1ereníezés 386
nit{ió íot{ár6a ftgrűIt. A ftgze{ő á[onás Rordcalt4óan aot, íe c tegftpze{e1hi jöuőÚm oa{aszh{iteg Páris1ót ÍoajáÍuaz ó{tanast
irány{tani,

Lofayette nem softlig maraí a tegnagyo66 ú{o,,ús' fo{wt épű[ o Npu.Irk'cntra[.Stotiot o Long.Is[anó szigeten a|Port.
lefercn trkptő kpzetéóen, nem flessze Ngw.WLabwtó[, Ez u óÍonás 2600 frektfu terü{etet fií, Ót tetju jehíoja {esz u
nindeggi"(fuz ftrtÍh. fetrleaő tartozik' |a{mnnyi át{oflás eÚyszerre ntiftdfut. A ftgzéppnti erűnűűázhót stqaraÍ.bfuyáúan 12
aezeté{índu[ 16 (tn.ngin. 1((t szemóen fcoő tlezetéftgt egy antennóúofoghk*Lés így összesm frat tntalna rlu' ftzű{öNegy
tarta{éft, o töó6i áÍ[andóat n{ik4ú.k lt{gn ígefl nagy tóaokágra e{ég az üLtern,ffeflíszer egyidfek qy, fr,gy egyu ueteft$en
e,yszelTe 10 áttaÍu,s mffiíhet. EBy.eBy antennót 72 tormy tart, tefrát összum 72 torony urn, nin&gyiL127 m magas' fu{iní.
egyiNantnná.t 200 (,Í|.as Ab4aúerson-fétz gép {ótja et ftpzaettalűÍ gyors uáttartgzású fuanffi,a[. A jetaíó o[yan, mint i{grtl.
Rran.swicfifim, me{yet tgymaz a tbsasfu, a Rpúo Corporation of Anerica tart fetal,

fo{ég softrtd nagyoíú á[o,líás épűI Sainte Assbe.óm' Páris me[{Btt. ALkpra íugahíut aÍqnaLuefe k\oryo{ítani, mint 50
We{Ít[, Az oúennót 16 (25 n nagas) tooly tartja, Az árunot frárot, 500 L,||.os aáttaftgzó áranú gép szo[góttatja. I(y{ön
jekíója {zsz az európai á{toúsofuat uató faga{onra. A jehíófuót Lkeóó táaokágilan 5.7 Íötaeaő ú{tonúst szereűuk;ftf.

Ivtenít,|enő, (tszl)
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A MUIT
Az űrkutatás feilődese a vcirös

bolygó kutatásában is úifeiezetet nyi-
tott. Addig csakéiszakákon át, a táv.
csövek rnögiil fudták kénrlelni boly-
gószomszédunkat. Űrszondák indu]-
tak ekkor többek között a Marsra is.
Ám először még nem ismertek- nem
is ismerhettek - minden könilményt
a tervezők.

Elsőként a Szoviefunió indított
szondákat, i960-ban kettőt, maid
1962.ben hármat' de ezek nem vol-
tak hil sikeresek, nem érték el a
Marsot vagy már indításkor fel-
robbantak vagy eltűntek út-
közben. Az első amerikai
szonda a Mariner3, 19621-ben
sem volt sikeresebb. Azonban a
ktjvetkező már elérte a Marsot: 22
db fényképet készített, tanulmá-
nyozta a légkört. A hatvanas évek.
ben meg három szonda indult, több
kevesebb sikerrei.

Az áttörést az 1971-ben indult
szoviet Mars 3, nraÍl a két amerikai
Viking-szond a (797il okozta. Az előb
bi sikeresen Marsot ért, ma}l 20 má-
sodpercnyi tévéadást közvetített' A
Viking-szondák közel egy időben
vizsgálták a felszínt két Kilönböző
tenileten. Fő feladahrk az é|et nyoma-
inak kutatása volt. A megfigyelés
eredménye negatív volt, bár ezt sok
szakember ma is vitatja. A szondák
több mint 22 ezer felvételt keszítettek.
A szondák elvesztését egy hibás föl-
di parancs okozta 198}ban.

A kesőbbi szondákcsak részkuta-
tásokat fudtak vegezni, ha már koráb
ban el nem vesztek. Az utolsó. az
1992-ben indított amerikai Mars
observer i993. augusztus 21-én ve-
szett ei.

ket továbbítia a Földre. A tervek sze 
--l. 

..
rint 2 évig f,og műkridni. November J0v0

199&tól400 km magasságból készít
felvételeket (tóbbek között az eddigi
legpontosabb Mars-térkép készítesé
hez), valamint a többi szonda által a
bolygó felszínéről kiildött rádióiele

16.án indult az orc,sz Marsz 96. E
szonda műszereit széles nemzetközi
eÍ]yüttműködésben keszült. Magyar
szakemberek egy plazmavizsgáló ké
sziilék készítesében vettek részt. A

Marsz 96 egy ke
ringő, két lesál-
ló egységbőI
valamint két
talaiba furo-

dó úgyneve-
zett penetrátorból

áU' Ez utóbbiak ki.i|ön<i-
sen értleke's ada tokkal szolgá lha tna (
hiszen annak ideién a Vikingek alatt
is furcsa dogok törtétek, de eztakkor
nem lehetett kivizsgálni.

Mind a negy leszállástmeg a nagy
marsi porvihar előtt szeretnék lebo-
rryolítani'

Végü| december 2.án indul a má-
sik amerikai, a Pathfinde(. ez nem áll
bolygó körüli palyára, hanem egye-
nesen a vörcis bolygőra szá|| |e, így
már 1/)7 iúliusában Marsközelbe ér.
Külön érdekesség hogy, 

"tiy 
a|ig tu

kg tömegű mars.autót vi"sz magával,
ez a marsiáró igen érzékeny kamerá-

iával közeli képeket készít maid, szín-
képerzékelőjével a talai ósszetételét
ál|apítia meg. Az is igen érdekes, hogy
a lesállás helye qgy feltételezett ki.
száradt folyó torkolatánal lesz. Tehát
ha valaha volt élet a Marson itt nagy
va|ószínűséggel maradt is nyoma.

Az elfogadott tervek szerint 1996
es 2003 kcizött legalább 12 iapán' ame-
rikai, orosz és anrópai (ez többnyire
Franciaorczágot, Nagy Britanniát és
Németországot ielenti) szonda indul
a Mars fe|é. A iövő szánad eleién már
olyan szondát indítanak amely az
összegyűitött kőzeteket és egyéb ta-

laimintákat visszahozza a földre, a
minden eddiginél pontosabb vizsgá-
latok érdekében. Reméliiik a tervezők
és az irányítók levonták következte-
téseiket és nem követnek el a múlt
hibaihoz hasonlót ( és persze másmi-
lyent se)

tEM ls oLYAil TÁU0LI

Persze az igazán nagy dolog az
emberes Marsra szállás lesz' Erre sai
nos várnunk kell' Az igazi akadály a

fm, m4 a |qgazdagabb országok
sem engedhetik meg, hogy ilyen rop
pant összegeket áldozzanak az űrku.
tatásra (bár; ha a fegyverkezesrre köl.
tött dollármilliádokat asztronautiká-
ra foldítaruák...). Ezért is egyre fon-
tosabb a nemzetkcizi kooperáció (az
úiAlpha nevű űrállomás is amerikai,
orosz/ iapán, európai és kanadai
együttműködésben épul ).

Szólni kell még a technikai nehéz-
ségekről is: nem lehet a Fö|dről indí
tatú az rirhaiót, olyan hatalmas len-
ne, tehát egy közbenső, indító űrállo-
más kell (gondoliunk csak a holdra-
kétákgigantikus méreteire, és a Marc
sokkal messzebb van/ nagyobb le-
gényseg, es ezért nagyobbűrhaii kell
oda) . A hosszú ideig tartó súlytalan-
ság maradandó károkat okozna az
asztrcnautákban, ezt csa k centrífu gá-
lis erő segítsegével lehet megoldani
(magyarul, egy állandóan forgó hen-
gerpalástian belül lennének a centri-
fugáliserő a padlóhoz szorítanií őket.
Az expedíció az oda-vissza útta|, ott
tartózkodással kb. 2,66 év lcsz. Ide
csak testileg.lelkileg erős emberek
kenilhetnek. Ha a nemzetközi össze
fogás itt is sikerül, akkor a jovő szá-
zad első felében megva|ósul az á|om
(az ötvenes évek végén még az opti-
mistábbak is úgy tartották, hogy a
Holdra szá||ás legkorábban az ezted.
foduló környékén lesz).

Nagyon bonyolult, de ne nem le.
hetetlen dolog a Marsra szállás. Mi
még megérhetiük...

Kund Attila (PsvchO)

Fotósok:
ÉIet ts Tudomóny: 1996, aug, 30
Magyar Narancs: 1996, aug. 15
ET Kiskönyutór: Az Urhajózós

t a

JElIt| Es KÍIzEUovo
Idén ismét céIba veszik a szon-

dák a vörcis bolygót, igaz csak itivőrc
érik el azt. Elsőként a NASA indítot-
ta el a Mars Globa| Surveyor nevű
szondáiát november 6-án.|97 szey
temberében éri maid el a Marsot,
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Fehér nagykócsg (Egretta alba)
Gólya nagyságú, de sokkal karcsúbb madár, feién nin.

",",, 
bóbitu, óiine renol az őrcgfumek válláról fátyolsze.

rű foszlott tollak csüngenek a farok fölé, amelyek néha

fél méter hosszúak is lóhetnek. Csőre fekete, szeme sár-
ga, |ába barnásfekete. Nálunk régebben nagy számban

élt, ." már ritkább. Főleg a Kis-Balatonon/ a Fert&tavon

es a Hortobágyon tatálható meg. Európán kívül honos

Ázsiában, Indiában es Kínában, valamint Afrikában es

Észak.Amerikában is. Igazi hazáia azonban Dé|.Ameri-

ka, pontosabban Venezuela, ahol közönséges madár'

Hangia bikabőgéshez hasonló, a beszívott levegőt
csőrén keresztiil b'cifögi ki. Toiásaiból fiókái három hét
alatt kelnek ki. Költés után válltollait elhullatja.

Költöző, hozzárlk március végén érkezik. Halakkal,
rovarokkal es férgekkel táplálkozik.

A Kócsagtoll keresett, értékes tárgy, fő|eg kalapokat
díszítenek vele. 

Tilos rá vadászni!
Természeti érték, védelmet érdemel.

Képe az ötforintos hátoldalán szerepel.

'br7==,

He
Uo
T
D
l.
r(

rrÍnszóRo
* CSOKINARKO. A San Diego.i Neurológiai Intézet kutatói

három olyan vegyületet fedeztek fel a csokoládéban es magában a
kakaóporban, amelyek az N-acil-etanol-aminok közé tartoznak.
Hasonlóképpen hatnak, mint a kannabinoidok a kenderben: kémi-
ailag befolyásoliák az agyműködest fogyasztóiának mámorérzete
támad' E haüás eléreséhez Persze több kilogrammnyi csoki szüksé
ges. (Élet és Tudomány)
" l vÍzz,El HAIToT-| AUTó. Egy amerikai feltalálónak sike-
nilt 55 száza|ék vizet tartalmazó tizemanyag.keverékével iármű-
veket és egy áramfeilesztőt tartósan működtetni. Az iizemanyag a
dízelolainál es a benzinnél olcsóbb, mert a kőolai|epárlás első frak-
ciőiát, a könnyűbenzi nt haszná li ák fe| hozzá. ( Gord iusz Műhely)

v nornNyzÁs És ruoŐnax' Amerikai kutatóknakelőször
sikerült bizonyítaniuk e káros szenvedély es e betegség e5yértel.
mri összefiiggesét. Kimutatták: a dohányfiist egyik vegyü|ete a P.
53 nevű gént rrcngália meg. Ez a létfontosság'gén felelős a seitbur-

iánzásnak a megakadá|yozásáért. (Elet és Tudomány)
e FZ MEG }r/.I? Szenzációs leletre bukkantak őslénykutatók Dél-

Afrikában. Sainos még nem tudiák, hogy a 40 cm hosszú váz mi.
csoda, de ielentőségére utal 450 millió éves kora és az, hogy a vá-
zon belüli lágy szövetek is jó| megőrződtek. (New Scientist)

* ÉBRESzTŐslsnx KAToNÁKNA K' Az izraeli ka tonák ezen.
tril nem szunyókálhatnak az őrségben. Sisakiukba olyan érzékelőt
építettek be, amely az agyhullámokat mérve rögtön észleli, ha a
katona elalszik, s ielzést kíild a laktanya központiába.

Hádpatika
Fáidalomcsillapító:
- fejrc:
Atgopyria Aspyriq Quarelin
- fogra:
Barbumid, Demalgon
Ldzcsillapító:
Algopyrin Istoppiru Aspyrin
Toroköblítő:
Phlogosol, Clycosept
Görcsoliló:
No-spa, Tropanin comb.
Köhögéscsíllapító:
Libexin
Hashajtó:
T'rsasen, Ricinus
Hasmenésgátló:
Carbo activatus
Bélfertőtlenítő:
Sulfaquanidin
Kötszer:
steril géz,steril vatta
Sebfertőtlenítő:
Dermaforin, iódpárna
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MIT SZEDNEK A POLISOK?
A megkérdezettek nagy Észe általában fej.

és fogfáiásra szed gyógyszeft, és ezt is csak al.
kalmanként. Mintegy 10vo rendszeres ryógy.
szerszedő általában asztma, és kis részben
egyéb ,,különleges', betegség (magas ill. ala.
csony vérnyomás/ szemcsePpek, vashiány)
okán. Kitűnik, hogy vitaminkészítményeket a
megkérdezettek 807o.a szed. Erdemes fudni,
hogy a szervgzetiinkben €gr endorfin nevezetű

anyag felel a fáidalomcsillapításért, melynek
erőssége a morfiuméval vetekszik, így fáidalmunkat leg.
kibb esetben a szervezetiink idővel megoldja. Persze a
többször visszaténő fáidalmak lehetnek szenri eredetűek

;s 

et<t<or érdemesebb orvoshoz menni.

Ime egy.két megkérdezett:
Barta Géza (tanár):
,,Nagyon elitélem a gyógyszerfogyasztást. tta fáia fe-

jcm, semmiképp sem gyógyszert szedek. lnkább lefek-
szem pihenni és akkor elmúlik.,,

- Es ha erősebb a |ejfdjds aagy aulamilyen keményebb fog-
fáiús ielentkezik?

- ,,Ilyen makacs fáidalmam még nem volt, de per-
sze' ha valakinek migrénes iellegű a fejfájása akkor per-
sze Kell a Byogyszer "

tr,ány Kriszta ( titkárnó] :
- Milyen gyógyszerek t'ogynak leginkdbb a titkdrsdgon?
-,,A iegnépszerűbbek a fájdalomcsil|apítók. Aspirin,

Algopirin, Quareiin, esetleg No-Spa es Rubophen. Leg-
többen szédülnek, fáradtak, meg akarnak /ralni, Ebben a
dobozban tartiuk a gyógyszereket",,

Haász Ferenc (tanár):
- ,,Milyen győgyszert szedek? Mivel fudom, hogy

frontérzékeny vagyok' mégpedig a me|egfrontra, már
e|őre tudom, hogy mi fog következni, ezért már a fáida-
lom kezdetén fáidalomcsillapítok,,

- Miuel?
- ,,Quarelinnel."
- Csk ez hreznfl? Nirus aalami rruis

pl . Al gopinn aagy Aspiin?
- ,,Csak ez az igazi."
Freiszner Miklós:
- Te.mít szedsz ha fdj a fejed?
- ,,En legelőször tuszokat.,,
- Ez csíllapítja a fejt'djdndat?
- ,,Nem. De komolyan. Altalában minden népszerűbb

gyógyszert beszedek: Quarelin, Algopirin, Demalgon,
Aspirin, Kalmopirin, Algopirin vagy ezt már mondtam?

- Ige.n mondtad, És mennyit szedsz ezekú.I?
-,,A|talában a fáidalommal arányosan. A fáidalom

első napián áItalában csak pihenessel próbálom lekrizde'
ni a fáidalmat, de másnap rnár a fáidalom ftigvényében
szedem a gyógyszereket.,,

Zehmeister László (önvédelem tanár):
- ,,Ná, nekem Van egy nagyon ió technikám. Nem
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kell mindenféle gyógyszereket beszedni. Az egész-
nek a lényege, hogy az aqyi véredényeket kell kicsit
felpezsgetni. Az ember leéli úgy az é|etét, hogy a feie
egyszer sem kerül a szíve a|á; ez nagyon nagy hiba.
Ha fáia feiem akkor a feiemet a szívem alá viszem.
Ez segíti az a1y vérkeringesét. Ezt legiobb a bordás.
falnál végez.i úgy, hogy felakaszkodsz a kezeddel
feiiel lefele, maid leereszted a lábad, maid vissza. Ezt
tizszer megismétled es tÍz perc múlva kutyabaiod
sincs' Lehet, hogy utána egy kicsit lüktet a feied, de
az elmúlik a feifáiással együtt.,,

Csoncsi (Csoncsi):
_ ,,Éná|ta|ában már a keménnyebbekkel kezdem.

A favoritom a Quarelin' És utána az anabolikák. De
a Quarelint úgy szedem, hogy a beszedes után, tiz
percig semmittevés. Mfu ez úgy értendő, hogy fek.
szem és nem gondolok semmire',,

- Aspirint, Algopirin ilyesmíket nem szedsz7
-,,Nem, az nekem nagyon gyenge,/'
Dr. Till Erzsébet (iskolánk orvosa):
- ,,A fáidalomcsillapításnak ió sok fajtáia van.

Nem kell fe|tét|enül rögtön a gyógyszerekhez nyúl-
ni. I'egtöbb esetben a kávé is megteszi. A feifájások
között is Kilönbség van. Van általában a tipikus ab-
roncs szerű feifáiás. Ez fordul elő legtöbbszór. Ez á|-
talában a szokásos fáidalomcsillapítókkal Aspirin,
Kalmopirin, Quarelin stb. csökkenthető. Van a lázas
feiÍáiás, ennek a láz ugye a kiváltó oka, es nem is
Íeifáiás, mint inkább zttgás.Itt a lázcsillapítás a leg.
iobb. A féloldali migrénes feifáiás pedig már inkább
szorul kezelésre. Itt az erősebb gyógyszereket kell
alkalmazni."

Vargha Dávid (MÁS)

Gyósyítás. ás
gyógyszertörténet

lndia
A Védákban (magyarul: kinyilatkoztatások) talá-

lunk anatómiát, természetta nt, gy őwkeze|es. es gyógy-
szerkészítesta nt, gyógyszerismerctet.

Az őshinduk gyógyszerkincse között szerepel a
víz, a meleg, a hideg, a fény és a sötétség is. Susruta
(az,ddzsur.védákban) hű képet raizolt kora gyógyi
tó tudományáról. Több, mint 100 orvosi műszer me|-
lett 715 féle gyógyszert írt le, ezeket 37 fejezetben
csoportosította aszerint, hogy milyen betegség ellen
voltak hasznosak. A növényi eredetűek között sze-
repelt a ricinus, a mustármag, a gyömbér, az orvosi
kálmos; az á||ati eredetűek között a kőrisbogár; a
mósusz, a viperakígyó; rru1az ásványi eredetűek kö.
zött az arzénsav, a bórax, a timsó, a szóda és a
salétrornsó; ezeken kívü| több nehézfémsót is ismer.
tek és használtak.

Krokovay Eszter



DYD. }tÁililnus rrraÁr
Ha valaki szándékosan vagy kényszerűségből

számítogépet használ, akkor bizonyára tapasztal-
ta, hogyan hónapról hónapra duzzadnak a prog.
ramcsomagok és a mindenféle digitális informá.
ciók. Mi lesz veled floppy?

Néhány éve még elfért egy operációs rendszer
egy darab floppyn is. Ma már leginkább C}leme
zen kenilnek ezek forgalomba. Erthető, hiszen a ma
fo1galomban levő C}kre 650 MB információ fét.
szemben az 1,44 M&os hailékony lernezzel. A mul.
timédia egyre divatosabb, így a nagyméretű vide
ók, hanganyagok, virfuális csodák egyre több MB-
ot követelnek.

Követelésük nem talált süket ftilekre. Vezető
elektronikai cégek összefogásával (ami nem volt
mindig álomszerű) rnegszületett a DVD (Dgital
Versatile Disc). A DVD egy úi típusú digitális
videolemez, egy rnai C}hez képest legalább nyolc-
szor na5yobb tárolóteniletCí információhordozó.

Ez az úidonság a maga min,4,7 G&iával nem.
csak a számítógépek világát fogja kicsit feldobni,
hanem a szirakoztatiipar is sokat vár tőle. A DVD
mögött olyan cégek állnak mint a Philips, SONY
Matsushita, IvC, Thomson, Mitsubishi és a
mozivilágban érdekelt TimeWarner. Ez utóbbi mu.
tatja, hogy a DVD a filmipart sem hagyta hidegen.
Az úitechnológiát elsősorban az otthoni mozaás.
ban szerctnék elterleszteni, de a számítástechnikai
mamutok (Apple, Microsoft, IBM) is bólintottak.

Mikor lesz ebből hétköznapi használat?
Akkot, amikor elfogadható áron piacra, amikor

megjelennek az olcsó DVD leiátszók, amikor elter.
iednek az írható DV}lemezek és írók és amikor
sok film is kapható lesz i|yen formában.

Sok az,,amikor,," de semmikéPpen nem a távoli
iövőbe mutat^

Kapu Vilmos

efennrof akkura
Folytatódik az akciő' VARTA márkáiú ce-

ruzaakku 334 Ft.ért kapható. Rendelni a ,,ter.
mészetben,, található ftizetben lehetséges es a
részletes árlista is itt tekinthető meg.

A köaetke ző s zállítmúny tefulelési
hatóiileje:7996, noo. 27. péntek,

Már meglevő akkumulátoraidat feltöltheted
a ,,természetben,, levő univerzális töltő seg*
delmével.
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INTERNET-sarok
Internet Phone

A telefon nemcsak hasntos, kényelmes, (mostanában
mót) mobi|, hanem jó üzlet is. Lehet, hogy minilez lassan
múltiilőoé oúlik? Az lnternet neoíí fanegyerck ebbe is bele-
íitötte az ottút.

Az Internet kommunikációs csatornáin, mindenféle ká-
beleken, rnűholdakon, telefonvonalakon kereszttil sok in.
formáció rohangál vagy néha kúszik-mászik.

A ,,háztartási,, internetező ú'gy használia otthonából a
világhálót, hogy egy modem nevű szerkentyű segítségével
telefonvonalon felhívia kedvenc Internet-szolgáltatóiának

nagyszámítógépet, és azon
kereszhil szabad az út a vi-
lágba. A telefonhívás leg-
gyakrabban helyi hívás és
a hazai árak miatt inkább
este tíz után történik.

Most iön a lidérc.
Ez év eleién megielen-

tek olyan szoftverek, me'
lyek egy mikrofon+feihal-

lgató es a hangkártyával ellátott számitőgép segítségével
képesek hangot továbbítani es fogadni az Interneten keresz-
hil oly módory mintha telefonálnánk, Ha az előbbieket fi-
gyelembe vesszük, akkor helyi hívás diiáért lehet telefonál.
ni Szingapúrba épfrw, mint Magyivosztokba (persze csak,
ha beszélgetőpartnenink is rendelkezik Internet-kapcsolat-
ta|, megfele|ő szoftvenel, mikrofonnal és feihallgatóval (leg-
többször ugyanolyannal)).

Ami a telefonüársaságnak lidérc, nekrink egyáltalán nern
az. Ragadtak is ttizet és vasat a telefonos mamutcégek az
Internetes telefon ti|tásáért. Hasztalan. A lehetőség megje'
lent, és teried is. Egy* több programot (pl. Internet Phong
WebTalk, fabra-net, Netscape Cooltalk stb. ) forgalmaznak
azoknak, akik a iövő telefoná|ását ki akariák próbálni'

Még mielőtt azonban fiilig érne a szánk, el kell monda-
ni, hogy a klasszikus telefonnak még nem fellegzett be.
Egyrészt azért, mert az Internet még nem teriedt el annyira
(ma kb. 14 mi|lió számitógép, kb, 70 millió felhaszná|ó),
másrészt az Intenretes telefon hangminőségén még igen
sokat kell javítani. A jövő útiai azonban lassan már kiftir-
készhetők.

atka@poli.isk.huninet.hu

PS.: ha rlalaki a fentiekrőI tobbet szeretne tudni és lehetősége aan
|t,ItNW-btingésúsre, néutn kiirül a ulululnets?eak.com címen.

POLIEISZTER a FALUJSAGON
Ha nem tetszik a lap vagy tetszik, ha valami érdekel

vagy nem órdekel...
A FALIUJSAGON is nJegtalálod (,,tenrrészetesen'') a

POLIESZTER-I.
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Bőrá polás
I{a lakatlan szigetre vetődnék, ahová

csak egyetlen bőrápoló szert vihetnék ma.
gammal, az hidratáló krém volna.

A bőr nedvességtartalmát folyamato-
san pótolrri kell, mert az alsóbb rétegekből,
a nedvesség fölfelé hatolva a felszínen e|-
párolog. Ennek mértéke a levegő páratar-
talmától fiigg:

o ha a levegő nedves, a bőr lassabban
veszít nedvességtartalmából,

r ha nagyon száraz vagy szeles azidő,
a bőr gyorsabban veszíti el nedvességtar-
talmát, gyorsabban kiszárad.

A bőr hidratóIósónak két mőd j a aan:
1) nedvességet viszünk be a bőrbe
2) megakadá|yazzuk a bőr nedves-

ségta rta lmának csökkenését.
Az első módszert nehéz megva|ósíta.

rri, mert a leg|obb hidratáló krémek is csak
kis ir1eig képesek növelni a bőr nedvesség.
tartalmát.

á bőr ÍiszÍíÍása
Az ivóviz víztelenítő hatású. Ennek az

az oka, hogy különböző ásványi sók van.
nak benne. Minél nagyobb a víz sótartal-
ma, annál nagyobb mértékben veszi el a
bőrtől a nedvességet. Így péIdáu|, ha so-
káig áztatiuk a kezünket, utána simának
és bársonyosnak érezzük, később száraz,
érdes es ráncos lesz. Minél keményebb a
viz, annál több sit tartalmaz és annál iob
ban szárítia a bőrt.

Lényeges kérdés, hogy zuhanyozzunk
vagy ftirödiünk-e inkább. Miné| tovább
fekszik valaki a kádban, anná| szárazabb
ós lúgosabb lesz a bőre, es annál hai|amo.
sabbá válik a ráncosodásra.

Fabu Adrienn (Káosz)
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Évszakok szerinti táP

A
lálkozás

té1
Az embe' mint a természet r&ze, fontos, hogy az évszakok vái-

tozásával is harmóniában élien és ennek megfelelően alakítsa ét-
rendiét.

Az idő hűvösebbre forrlullával egyre inkább aiánlatos táplálko-
zásunkban a gabonafélék - a kukorica- és búzaliszt keszítmények -

, a hüvelyesek, a gyökérzöldségek es mindenekelőtt az alma fo-
gyasztását előnyben részesíteni' A dióféIék és a hidegen saitolt ola.

iok is fontossá válnak hőtartalékok képzese céliábol. Fontos még
kiemelni a kölest, amely igen ió fűtőhatású gabonaféle.

A teliesőrlésű lisztből készült búzakenyér fokhagymával, de
magában Íogyasz$a is teliesériékű táplálék.

Fontog hogy a télálló zöldségek is egyre rragyobb helyet foglalia.
nak el táplálkozásunkban. Ilyenek a karalábé, a fekete retek, a kelká.
poszta, a feies káposzta valamint a gyökérzöldségek.

Gili Eszter (KB)

A temészet' hfuei
- A Tudomány Szakkör megalakulása még folyamatban van, az

első ielentkezők a lap megielenesének hetében látogatnak el az MTA.
Dunakutató állomására.

- Az élősarok létesítésére és későbbi gondozására
( kis )vá lla lkozóka t keresünk. ( Bónusz ) diiazás megegyezés szerint!

. Héwégén a természet szakkör és a KorCs osztálv kirándulást
szervez, melyre az iskola minden polgárát szeretettel vária. Uticól:
['ilis.

A szerkeszt6ség tagia báili lehet, GYERE tudósítóna|t, hildetéssze]vező,nelt, lédezőbiztosnak, gra.
Íikusnak, Íotósnak, szagértő'nel (vagy amihez kedved van)!
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Fe|elős szerkesztő:
Veres Gábor

(felelőtlen) Szerkesztő:

Főző Attila Lász|ő
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Barta Géza
Bulyáki Annamária
Gili Eszter
Gyuricza Lívia
Kund Attila
Vargha Dávid
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Kvz
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Közgazdasági Politechnikum
1096 Budapest, Vendel u.3.

E-mail; polieszter@poli.isk.huninet.hu
Felelős kiadó: Horn Gábor
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Gondo|tá| már arrq hogy külfö|dön tanu|j?
Arrq h,gy mi|yen lehet egl masik csa|dda| élni?
Arra, haw szÍvesen be|e|atnál ey masik orszag ei|etébe,
nl í rl d e n n ap j ai b a, fe| fe Cl ez n éd ku |t ú r q u k at, seo k ás aí k cTt i

Ha igen. a YIU a megoldás számodra!!!

A YFU (Youth For Understanding) egy olyan non-profit nernzerkozi szen,ezer. rnelr
lehetőséget nylu1 15-l7 ér,es fiatalok száLnára, hogy. - egy nern rn:ndennapi rnódon -, a ) € - , - _ - . . . . * . - - . . ^ . t

inegismerked.]enek eg1' ország ga|.űtlrával és persze nem utolsó sorban eg''', idecen
J ^ - ' " - e ' t
úrával és

n1'elwel

gban egv csalad lat majdProgratnunk egy éves, jú
i'endegüI es e$/ helr'i 91
a'z l q97l98-as tanévre nteg'hi Argentrna. US.\ Belgrunr. Dania-
Esaorszag. Firrnorság, Fr S'',á-rc. Svedorszag

A prograni költséger a követk
(A prograttid' tafla|rnazza a szervezési díiat. razuntdijat. r'alátttint a felkeszrtó úborok. eweg'r
ttettlzetközt tábor es egyéb \TU-s progr

Franciaorság:
BeIlelux áilarrrok:
egyéb európai orszagok
Egyesült .A.l larrrok

.lelentkezhet rnuidenki, aki:
- tud'angolul r,,agv németül (alap-kozépszint)
- talpraesett, alkalmazkodó, nyiton
- l.3. osztálvos (kozépiskolai)

A jelentkezés határideje: 1996. november 20.
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Jelentkezéseteket, kérdéseiteket az alábbi címen vár.;uk (hétflo - pentek l0-l6h):

FIATALoK A MEGERTESÉRT MAGYARORSZAG (YTU)
l 1 17 Kör ösy J. U. 17.

TELiFAX: (1) 166-7449



Awawqlssp&sek
szincsztézia: valamely érzékszerv erzékelhe-

tősi'gc
A bölcsek elborultak Jézus előtt.
Az ember jellegzetes belső tulaidonságait
paródikummá teszi.
IIa valaki valamilyen, akkor annak olyan az
elletc is.
Rimbaud vtllt az az (írülten nagy,,arc'', ki sihc-
derkorában, már mit scm törődve másokkal, mit
scm tör(ídvc a világgal (isszcpakolta mindcn
,,mtlty(lját'', és ahogyan az ilyen vagány embc-
rck mtrndani szokták, megpatlant vagy lclópctl.
r\ r'crs ncm szril senkihez, ... olyan,,mond(rka"
hangulata van.
A versből pár szól kicmclt a k(iltő.
A v'crs hangvétclc nyomaszló éS Zavartls, olyan
érlclcmbcn, hogy ncm kclt jti sp|ccneket az em-
berbcn.
l;urcsa, dc a vers zcneileg jól van komponálva.
|:'z' a rést' rávilágítja az cmbcrt az cmheri ször.
nyűsógekrc, a bűnös élctmódjára, íbrtőjérc.
Ligy' órczzük, hogy a luk az valami jó, mclcg,
biárlnságos órzésl ad.

trommel Írom, hogy aze|őző PoligráÍban,eladott rejtvényeim fejtó közegre találtak A
a eiyes megfejtésektől roskadozó sorso|ási
gömbMl aközjqyző a|ig tudta kihúznia
N YE RTEST. Azé|t sikerüll
l.'1lelőtt e|áru|nám a nyerő na/et, gyorsan
íer soro|om a he|yes megfejtéseket:

1. TEVE LEVE
2. RÁJA MfuA
3. BUSA HUSA
4. BORDT HORDI
5. REMETE SZEMETE

Következzék hát az ünnepéIyes
eredményhírdetés.
A csacsi pacsijáték első fordu|ójának nyertese:

szŐLlls| sZtLVtA
a Hadosáálybó|.

SHIhW $AGSICSONCSI IIOVATA
Ebben a hónapban is Csacsi Pacsi rejfuényt
Íejthettelc Pontosan ötöt. Ezek már egy fokkal
nehezebbek Ime a meghatározásaok-

1. HA|IGYAVÁRT FAGYPoNT Aú soLLYEszT
2. P|TYTKÁS V|DÁt\4 PARK! ALKALMMoTT
3. BUTUSKA HÁz|fuLAT
4. VfuAszolÓ rÉll szABADsÁGÁT TÖLTŐ
EMBER
5. VÉTKES szÁRNYAsTENYÉszTŐ

A he|yes megfejtéseket 19s. november 3&.ig
várom a stúdióba (A02) i|letve P-Mai|.on (Csoncsi
az azonosÍtóm)
Mfu hozzáteszem, hogy mive| mostani rejtvény
egy kicsivel nehezebb, a jutalomnak is
lagyobbnak i l l ik lenni.
Eppen ezért a nyertest meghÍvom Kati nénínél
egy kíadós ebédre!

Jó fejtegeté* kÍván: Csoncsi

Nagybetűs' szimbólumértékű pék, aki kijzcl van
atíjzboz.,.
Még sokféleképpen lehetne értelnret adni a vcrs-
ben szereplő szimbólumoknak, mint ahogy az a
szimbolista verseknil általános, de az sajnos
nem fér belc az ember idcjébe.
F'zz'e| az átérzéssel és a nrelankolikus hangvétel.
lcl, és a grammalikai esz,köz(ikkel a szonclt iga.
z'án szívhezszóló és eltörprengető (!).
A szonett címe,,durva'' beszédcs, szimbolikus
jelentéssel bír.
Piero nem a szobalánnyal, hancm az úrnijvel
Í.cküdt le Machiavelli helyelt.
A fclcségc egy nemlör(ícl('m n(í a |crjévcl szcnr-
ben.
VilI' Ilenrik saiát szimpátiájál azz,a| ntjvcltc.
hogy ő maga ni:m adott ki ha|ábs ítélelel'
A fL'udális társadalomb(ll kapitális lctt.
Ij kót társadalmi osZályra bizonyítékokal szö-
gez le.
A Íiildesúri birtokokon telemcs á||altarlás kez-
dődött.
Angliátran kialaku|nak a bórmunkástlk és ha-
szonbérlők.



JX) WÉBfMf

N !EE gBP=

i IcEggÉ Eii
i iE*g =** ÉiUifi$€s€;tÍ
* í;í É sggÉ '*
U = L ÉEErF* Ü

öfi Eg==* ö

. i ; '  -

:]

:;::

.it

CSEHOV: MEDVE.,.,o

NOVEMBER ZB. 16.30 **,0

Wffif
A Kózgazdasági Politechnikum lapja

Felelős kiadó.. Horn Gábor
Felelős és ttjrdelő szerkesztő: Jakab Judit
Postacím.. 1096 Budapest, Vendel utca 3.

e-mail: jjudit@poli. isk. huninet. hu
H á lóza t.. F.. |po l ig ra f|

Megjelenik a Kcizgazdasági Politechnikum sokszorosÍtó műhetyében

A tartaklmból


