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(harmadik rész)

95. paragrafus
(3) A művelődési és közoktatási miniszteÍ - a?.
orszigos Dirikjogi Tanács közneműkodésévcl -

három éveúént összehivja az iskolai, kollé.
giumi diákönkormányzatok . amelyik nevelési-
oktatási intézményben diákönkormányzal nem
működik, a7' iskolai, kollégiumi tanulókti:
zösségek legalább húsz százalékos tanulói rész.
vétcllel megtartott tanulói közgyűlóscn nregvá-
lasztott . ktildötteiből állil diákparlamentet. :\
<liákparlarrrent a diákok közokta1ássai kapcso.
lalos rrrszágos tájékozíató ftrruma, amely az Or-
szágos Diákjogi Tanács előterieszrésóben átte.
kinti a tanulói iogok érv'énvesülésél és ajánlást
ftlgadhat el, me|yben megftlgalrnazza vélc-
ményét, javasiatát'

98. paragrafus
(z) A művelődési és közoktatási minislcr
tanulói jogtlkkal összclüggií contéseinek előké-
szítésében Országos l)iákiogi'l-anács műkildik
közre. Az Országos Diákiogi Tanács véieményt

nyilváníthat, javaslattlt teheÍ, áilást Í.og|a|hat a
tanuloi jogokat érinlő bármilyen kérdéshen. Az
országt-ls Diákjogi Tanács kilcnc lagból áll,
anrelynek három lagiát a műve|őtlési és kiiz.
oktatási rniniszler, három tagiát a hat-tizennégy
éves, három tagiát pedig a tizenöt-lizennycl|c
éves lanultik képviseletét ellátó országtrs diák-
szervezetek delegáliák. E bekezdés alkalma.
zásában országos diákszerveze| LZ, amelytren a
tagok többsége az adott kclrosirtályból kerü| ki,
továbbá alapszabályban meghatározoll cilja sze-
nnt, valamint tevékcnységóben a tanul(lk kép-
viseletét vagY annak el(iscgítésél látia cl

| 24. paragraí"us
(6) Az iskolaszékek tag|ait i99ó. de-cemher ]l-
ig a dir{ktinkormány.zat megÍ-e|elő számú kép.
viselőjével ki lrel| egészíleni. Az itz, isktllaszék.
amelyik l99(l' szepÍ. l' előtt ke'zdle nreg műkö-
clésót, a rliákönkormányzal rncgÍ'c|elő szárnú
képvisclőjévcl történő kicgészitós után tcvó-
kenységét . ha az isktrlaszók működésé[ meglra.
tározi.l szabályzat milskepp nem rendelkezik -

1999. augusáus 3l-ig változatlan (isszctrétcl'bcn
folwatja.

128. paragrafus
(i li Á diákparlanrentet clső ízbcn l997-hen keli
tis:;;.'hivni. 
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ALBANIA
1997 . márc' 3-ára virradr éjjei a legtontosabb a|bániai e||enzéki Újság, a ,,Koha Jone'' irodáit az á|
|arnrendőrség a|kalmazottaife|gyÚjtották. Egy kávéház. ellen Tlrana központjában, aho| az e||en-
zéki csoportosu|ások tagjai, valamint újságírrk rendszeresen ta|á|koztak - minden valTszínűség
szerint szintén kormányutasításra -hajtottak végre támadást' Ezen események hatására sok új.
ságírónak,,a|á kellett merülnie'', vagy azországot el ke||ett hagynia. Szintén március 3-án éjje| Za-
mir Duiét és Anesti Niko||át, a ,,Koha Jone'' újságíróját, iiletve sofőrét felfegyvezett féÍiak elhut.-
co|ták' Azlta isrnét szabadlábon vannak, de e|ratr|óik tobbször megverték őket. Ez is emlékeztet
az e|rnú|t hónapok eseményeire, arnikor Újságírókat, i|letve az ellenzék tagjait civilek tartTztatták
le és bántalmazták. Egyes esetekben az elhurcoltakat a rendőrfogdák egyikébe.másikába szá||í-
tották. Ez is erősíti azl az elképze|ést, mely szerint ezeknek az eseteknek a felelősei az á||arn.
rendőrség a|ka|mazottaivagy a hivata|os rendőrséggel kapcso|atban álló szemé|yek lehetnek.
Márc. 3-án az albán parlament elfogadott egy törvényt, me|y szerint az á||amrendőrség a be|ügyi
tárcába o lvad Ba sh im Gezede le ma rsa l vezetéséve l.
Alfred Peza, a ,,Koha Jone''egy rnásik Újságírója egy ko||égájáva| vo|t az úton, amikor Fier városa
köze|ében fe|tartóztatták és felszllították őket, hogy menjenek a helyi rendőrőrsre. Az Amnesty
Internation a| azőta nem tud hollétÜkrő|. Sheptiem |.lzarkTt, az egyik független újság ' a ,'Dita
informacion'' lapkiadÓját március 5én éjje| tóbb fe|fegyvezett ember támadta meg' és házára
több mint 400 lövést adtak le' Enné| az esetnél senki sem sérült meg.
Az Amnesty Intemationa| aggodalmát fejezi ki sok újságíró biztonságáért, akik e|lenzéki
csoportcrsulások vagy újságok tagjai, és akiket rendszeresen fenyegetnek, akár halá||al is.

Fordította: Grőger. Dia, iGRic
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Az IT-ülésén ott volt:

IT-EMLÉKEZTETŐ
|997 . március 4.

Szőke Zso|l (Kandi)
,í-ázá|Í Dinó és Rulyákiné Éterth Anna (tlami,s)
Molnár Jcnőné (c|ső A)
Kocsor Eszter (MáS)
Schittlcr Máryás (I{O)
Laczkó iswánné (Korcs)
Papp Zsuzsanna (Egon)
.Iakab Judit' Molnár Lajtrs, Szász Kata (tanerő)
és lJulyáki Annamária, Fegyó Rita

17 szavaz.al

Elsőnek, a }Iadoszrály kórésének e|egeÍ léve, SchitÍler Maryi lT-lagságával mindcn szavaz,o
egyetértett.

Artán újra a dohányzó helyen ura|kodó áIdatlan állapotok kerü|tek napirendre' Az lT. d<in-
tóse érÍelmében, ha nem sikerül a rendet fo|yamatosan fenntaríani, akkor a dohányzás lehetősége
megszűnne az iskolában. Mive| korántsem megfe|ei(í a he|yzct. a kiivetkcző mcgá!|apodás szii|eteú:

Akkor és csak akkor lehelséges a kije|ölt helyen lovábbra is dohányorni, ha minden lriten
padgk l_5 <iráig a Loo:dlrc!qro.Lkqzó!9 kcrüI, valamint az g.bd.9ui9l9ti-&1rgi54ga! bárki által
|á1bató lesz annak az 5 .diiikgak a nevc' aki azon a héten f.elelős aZ udr'ar kiielij|t hc|vének

n:ilTff;"ÍÍ]:Íil'.*,',"n mór|cln ie|ö|ik, vá|asrják ki a nevekel, legyen ,' o onrgok. íín nincs
nóv vagy- nincs rcnd, akkor nincs dohán3lzás scm. A dtinlós a vizsgaidőszakra is érvényes.

Minden rész,tvevő egyetértetl a .i ar'as|attal a szavaeásn ál'
Fontirs |onne aztlnban, hogv a deihánvzás cilcnes í.elvilágosíló tevókenysóg rcndszercs

legyen az iskoiátran'

Ai4án a diákok, szii|ijk, tanárok együttmtík(idésóről, annak iavílásáról esett szó. Mindenki
szánláta világos vo|t, hogy a kczdemónyezés íe|cliíssége ez ügl,hcn Íiíleg a tanarakra hárul.

Az.za| válF;nk cl, hogy a kövctkező IT ápri|is 29-én lesz, ós progxamjál a diákok ái|ítiák
ma.id össze.

Váqák a.javas|altrkat!
Budapest. l997. máreius |0.

Szásr' Kata lT.-titkár

Ücvl:lnTl HÍREK

Továbbra is elógedettek vag1unk az iigve|eÍck
színvtrnaláva|. ltz u1óhbi két ügyeietes oszlály
kozül a HanriS gtzdagprogparnkínálatával át-
velte a vezetést a KáRé osfiály'tól. A Valen{in.
napi házasságkötes maradandó emlák több pár
életétren'
Ilmlékeáetőü! megemlítenórn, hogy a bizottság
külön ponlokal adhaÍ arra érdemes reljesítmé.
nyekre. A legütóbbi hírekbő| kimaradt a SzaDi
<rsÍály plussz ö1ptrntia, pedig nagyon megórde.
me|ten kapták'
I'ássuk az eredtnelnyckel:

tlamiS
KáBó
MáS
elsőÁ
KorCs
KAndi
iGRic
iladO
KáVé
SzaIli
PsychO

99t4
qgf3
9 l  i 3
90r3
90+3
Í{f' +.]
87- r  3
Í]l
76+ l
50r5
Á n. + t

a pontrlzóbizoftság ncvében: Czibor Erzsébet
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nutektanár nem htkken meg, csak ra- | Martin Luther l(inget grerekversek,
kerdez: ugyan rnivel? A vita még "-aP l Jefferscrnt talá{ós i<erdesek, az emberikerdez: ugyan rnivel? A vita még lnaP l Jefferscrnt talá{ós i<erdesek, az emberi
a szrnte a]Iandóan miike|dó iskolabírG I jogok nydatkozatat pecig képregeny
ság elótt ktt kí' ahol a betedikes rrryesz j es mondóka forma;ában. Az e].sos ket

csínáltá meg a Lráa fel,adat.át. A ster€k I kelJ ezeket a logokat megsz-oigáIrua.
örül' cie 1" itéletrrek meg nincs vege: be i Ha már olvasní tud' kl is siiábizálhat;a
kelJ. pótolnia az Összes iecket, toiabbá i ezt bárcelyrk osztályteremben. az
három délutint a srilikonlr,tárban ttit. I arnerrkai zászló aiatt 1ógó felLratról.
a kötel'ességtudatról szóió irodaimi i A zásco azéí f onios' :nért az iskojá-
müveket iapolgatva. I sok rninden reggel a iobcgo feié fordul-

Hetedikes iiarn á]ta]ában megússza j vir, szíwe'tett kezzel mondjak el az
csÍnyjeit. lebelge:ló duma;ú fc'ke'.ei l,gyesrrlt .ij.iamok polgáranak Lrtiseg-
osztá'lytársa, Michael verÜ a diákbíro. I esk..rjét. Eg.v eve a ki.iiJoldiekrrek neÍn
ságcn. esetenként fei tábia tejcsoio cr- 1 koteiezó' de sztvesen csinal;ak. Ta'".aly
jazáser.t.. Neg1'e.cikes lányornnak vr- | fiarnnak jutott a rnegtrsztelietés, ho5
szont Íeirrótt vedó is ;ar, az eglik kise- | az evzáríin el.énekeLjá a csiuagos.sávos
gÍtó tanitó néni. Ae, ame}yik annak] hrmnuszt, hete}og rng;,_'.itek-a benn-
tdején az e. lsc oszta)y elso irónap]ában í szu!ött szorn:zéick. Áz, amerlkar iskc-
felhi'vta a fígyeimemet: ha Stetit nór' l la az elsi perctói taniija az elkttele-
azaz kislányj mrvcitában. valarnint i  zett, rcmantikus bazaÍisáeot.
k;LlJ61dj'u'. miatt csúfolJák, ha egyai- j . l ,  harmaük aiapelem"az udvanas
talán bármüyen lelkr sere]em én, iog. l onJeqr.elem tar'ításá. A tanórák meliett
ttn szól1ak. }-óIeg. ha felnrer''r] a hátiá- | szakiánárok és pszichoiógttsok hely.
nyos megkr. l l önböztetés vagJ ne aclj, is- i  zetjátékok, rr inicirárrrák JegÍtségé'. 'ei
ten, a szexuái is zakIatás gyanuJa' '  crk::anak az t] ler: ' 're]pn..env türe-irrres
(Nemregrben ery elsős krsfíút kls h;ján ] meghallgatásála, rnerleg.eiésére' a
kizártak. nrert údvózlésir1 cuppanos i xoni ltttusok kezeiesslre Vitati<ozn:'
puszit nyomott osztál1.társnőie orcaiá. I egyebkent á iarrari3i ts szaoac Az ora-
ra, még az óvoclából ismerték es ked- l xón sok a mozgás, nem kelj íeltetleri i l
veite'k eqrmást. SzabáIy az szabá]-v - '  i  a pariban üal ' .á l:aiaoar: rntnc]en nrcri-
indokolta az igazg'ato,} j engedett, anü a tol-ibieker. és a tanme.

fi. "'*"1*$1t"1"f;,1"1ii"'i..kora nern

[[Ll/Gllffi
aniír ''lr kérern' Ön sérti az érzése- i 4e ameri}a|iskolákban az elsó perc-
i.met, enben méltoságomat r* al- i tól kezdve intenzjven tanitják i jog.
kofuányos jogai.nÁt - mondja a l államiságot, a törvény hata].mát, az
batodikos Cbarlie. Az ameri.kai I egreru és csoportos szabadságlogokat.

t* az rtörirkes ugyvéd szópá.rbaja ha1- | hónap utan fujja az alkotmány fonto-
iatiin a nery tanároól és ne5l tanulobói I sabb reszeit' tudja' hogr ó már egy sza.
ál]oesktidtszékafelperesgyereloekadI badságába.n nen kor]átozható, ontu-
lc"4!. H. t&'lár úmak akkor slacs joga l datos poigar. ah'nek a törlények be.
hg!álni, ha Cbarlie sokarl.zorra sem I tartasával és a ktzÖsség segl.tésér'el

. q ^ . * : . ' . : . . ' * . " : ' * . . ^ ' "

a} .  kÓvete l .  hat rer i  k ina l '  Ha a  F . / € r ek
|'*'. z&. nem akar. akkor ne í.anuijon, ai ' t; ca-

ja. SzüJ'ett |obbször figyelmeztetik, de
őt magát nem büntetik: mi'nek] A kj.
nálai r{szont szé]es. A glerek az aiap-
anyagon tú1 kedvére vá}aszthat a
piusztesztekbói, feia<latokból. maga
cJnti e!' azt is, hogy normál vagy emelt
szinten tanui-e matekot, angoit vagy
szociáltant. Küitn f isr 'elnek arra'
hogy megtanuijon rrla{ósan, rÖviden
éwe}ni szóban és jrásban.

A nagrfokri tilrelern ei]'enére az lga.
zán problémás gyerekekkei nem t..ld-
nak mit kezdeni. A kcjaiskoia szemié}e.
te u&/arus az, bory a gyerek alapvetó
erköicsi normáiért a szüó feleiós - ha
ezeket sorozatosan megszegi, akkor
néhány hétre' esetleg egy egész éwe ki-
záqák. Azonnal kizárássa} jár, ha n,a-r-
kót vagl fegruert vjs:: be az isko}ába,

amelynek kapujábalr legtöbbször ot't
á]1 a fémdetektor. A felsó tagozatos ls-
kolák és a gi.aináziumok közeliben ái-
landóan crrká] a rendcir1árór, glaican
be is avatkozva a suliudvari konftricu-
sokba. A gyerek ugyanis ki lsnget.t
kcratól törvénysertes esetén reniÓn
eijáras a]á vonhato.

Meg a leglobb amerikai iskolak;a ;.s
1842, nosr a tananyag mennylseget es
minóségét tekrntve elmarad:rak az eu-
rópai kdvetelrnénye}<tól. Hannadrk r'e.
gére kell{ene) iolyamatosan olvasn;ux
a ryerekelcrek, a hetedikes alami ko-
veteiményszi 'nt he1yesírásból époen
csak a iegeie:nibb ismereteket ken
szárnon. De még a rosszabb ískoiára ls
igaz, hog1.fejlett jogérzekri, kisebi: es
nagyobb kizössegbe eglénisége meg-
őrzésével berlleszke<ini kéoes szemé-
iyrséget bocsat ki - niert konkret rudá-
sanyag helyett ezt *.art;a tontcsabb-
nak. Csaknem két evtizerie nag1. eróvei
tarut;ák az indián, fekete és bjspáno
kultúra értékeit is. Az lndiánok ei.
pusztuiásaról és a fekete rabszolgaság-
ró] azonban csak ,,fi.noman'' esik szó'

A kozi'skolákban tilos bárrnil.ven fe.
lekezetú hitoktatás. de az általános
va]-iáserkö]'csi eiveket tarutják. kó]cso-
nös megé*ésre és tirrelerrie buzdit';a,
Naq"vobb keresz tény.  mohamedán,
L'uccj]rista és zsido ünnepeken tanltasL
szünet r'an. Az ország csak:rent feiében
a tarrárra bÍzzák, hogu a 1g;'31g52at|c,-
lódésben a daillrni eimeietet vae\' a :t'.
remtés tanát cktar;a. .{' rr. is ik :t]:..:, :.
nti:r<lkettcit ismertetik. Ezen tülnl ln.l'
en bár:-niiyen vi}a5nézeti bef r; i.,':'.. r, ] a s'.  
tó]  tart 'óZkodnak k; l .eve aZ a: j . . . , t . : -:  . :

j  demokraciamodeli meli.alasar. i ,  I lz :,;
j  v i l ag  i cgobb ors :ága .  ' ' )

'  Á nem tu.i nag;. tcrni,]es. :ur. ' .n: ' .
j  ieqkor niatl a qycrekek n)'ucoc:,Lir:.x
I stressrmen tcsebbci< eurcpai t.: :: 1,, i.r : r..
i  Egl ismerős b:. it tanárno szerini az
' amenkai sko}a sokka]' inxáb.o ÜiJlL :l:1
Tnáilóságrai, mini a tekintéi1'e].'.re. Az
elvarások lazasága miait azonban sok
gJ_erek csak f cinóttken t. n un!.aerö-p i -
aci kényszer hatásara tanu1ja meg Mt,
a]:!t az iskoiában elsaját1thatott vo]'na'

}iyáron otthon vakációzó ryermeke.
irnnek feltű:rt: hazai társaij*. de angoi
és nemet barátaík is sokszor kiabáinak.
ktzbevágnak és idegeskednek. Szeren.
csére egyetlen konfli}<tusban sern fu-
vatkoztak az alkotnányos alapjogok-
ra, ha.rem újratanultak o-rószakoskr'rd.
ni' heiyezkedni és taktik':í,zni. Eg' hét
iúait yisszatalá]tak,,Európaba'. ' . '
Washingron, i997 . janu.ai

Füzes oszkár
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HadO. 4,E6
HadO. 4,86
Más 4,8s
KorCs 4,75
KorCs 4,71
Más 4,v1

TOPLISTA

1 .

i

r Bonta Zsuzsanna
r Császár Vi|dória
: Genáh|Krisáina
a G|azov Viktóra
e Herczeg Tamás
lo $chittler Mátyás
a Alfö|di Norbert

Mán Váftegyi Réka
s Tóth Kata|in
s GyÖriÁaem

Laczházi Annamária
Vargha Dávid

r Szenkcvits Agnes
o Fernbach Erika
r Szabó Rita
a Szenkovits Lili
Bohács Rita

a Rózsavö|gyi Erzsébet
g Takács Xata|in

Bajzák Veronika
o Burda Lilla
s Fehér Ferenc
Meich| Márton
PatakiJudit
Vámos Andrea

HadC. 4,63
HadO. 4,S7
Más 4,57
elslÁ 4,57
KAndi 4,50
Hami'S 4,S0
KAndi 4,5Ü
HadO. t1,43
Más 4,43
elslÁ 4,43
Más 4,43
Más 4,43
KorCs 4,38

6 .
7.

4.
5.

9.

10.

PsychO KAndi

PsychO HadO KorCs
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I sko labí ró sági határ ozatok

a

Az Isktllabíróság 1997 februtr 25-én az,
alábbi ügycket tárgyalta:

Igaz.olatlan órák: Farkas Balázs Más
Kerckes László Más
HaÍás {iy(irgy K}}
Kovács (iergely KR
Lukács Mariann clsőA

S ítálror, alkoho| fei gyasá ás :
Kis Mátó l{adOsáály
Korilz Barbara Kandi
Lukács László llaMi's
KóryTÍmcrr llr()mánia

I}ír(lk: I}aklgnó Rafíai Anna (szülő)
Kálmán Agnes (diák)
Veres (iábtlr (tanár)

A fenti íigy.ekben ÍIZ eretÍeÍileg tpv hóttel
clőbbre kitíÍzr;tt tárgvalás értesítési
biányosságok mia|t mcgha|Igatássá minősÍiIt,
Az ügyek lezánísa és ítéIethozatal a máyodik
tárgyalási napon ÍortéaÍ.

Ítéletek:
Farkas l]alrízs és Kis Máté:

Mindketten elértLik a 15 óra igazoiatlan
mulas;rtásl. isy ügytiket a?, tlszÍá|yftíniikiik
lerjr;szJették 

_ 
iskolatríróság etú. Írásos

tleszámtrlóiukban súlyosbitir vag-v enyhitő
ktirii|rnények nem szerepe|lek.

A 3. negycdev végóig (nrárcius 26)
mindkét tanu|tlnak 8.lS-re kgll &7. iskolába
érkezni. IIa ti.l5 és 8.3í] között órkeznek, akkclr
I12, ha ll.30 ulán, akktlr cgy egész igazolallan
órát kaprrak.

llatás Gyiirgy:
26 igaz<l|atlan óra miat{ osáályf'iíntikei

ielentették fel. A tanulírva| egyeztetett
szcrződósi javas|atot is teltek' nmit a bitóság az
itéletében figyelembe vetÍ. Ennek értelmében
Gyuri a 3. ncgycdév végóig (március 2ó) 8"0{)
elíítt érkezik az iskolába. 8.00 és 8,30 ktiziitti

igaztllatlan órát kap.

Kovács (iergcly:
17 igaz'o|atlan órr{t gyűjtött' e'zért a 3.

negvedév végéig 8,l5 -re kel| &z iskolába
érkeznie. Késés eselén 8,30 -ig [i2' ezuÍán egy
cgész igazola{lan órát kap.

Lukács Mariann:
t6 igazolatlan ora mialt az.

oszlályÍiíntikei ic|entetlék fel. }{ason|ó
prtrblérna már lavaly is e|őÍilrdult, de ezúttal
lanulmányi visszaesés is.ielentkezet|. Az itclict a
kido|goztlit s;:erződési javaslatra épül.
Mariannak március |0 ig ti.l5 -re kell érkeznic
a?' iskolába. a tcstkultúra tirákrói ncm
hiánytlzhat. llgv htinapos próbaidiíl is szabunk,
mely a|att javitania kell tanulmárryi crcdminyét
és magatartását. f",nnek nenr leljesítóse cscli'n a
birilság az iskolaprllgári jtlgait kor|áttlzti d(intÚ'sl
[r,,;2.

Kis Mát(:, Koritz í3arbara, Lukács László,
Kéry'Iímca:

A sitábori alkohalfcrgyasáás tig-vét a
bíróság kiemelt fcgyelemsfoéskcnt kezclte. A
1örténtek ponlos feltárása érdekélren rncg-
hallgatta a résztv'evő tanárokat, Moinár Laios
látrorvezelőt, valaminl Láng Anclrcát ós N,lilrrik
Vikltiriát. Elmorrdásuk szerinÍ a fen{ ocVr.)/,r-'ll
tauulók szobájukban vorösbor-kciia clcgyct
fi;gyasirtotlak. A kihirdclésre kerüli szabálytlk
szerinl őket a táborban va|(l tr.rvábbi részvélelbi'l
kizárták. Másnap ez a dön1és -a síclósi |chet(ísig
fcnntarlása nrialt- mtidtlsultr, ós az ügy lríroság
eIé kertilt. A tanulók a cselekcrlelüket
clismcrtélq mcghánást tanüsítottak.

A bírtiság a lanév végéig mindegyik
1anukit eltiltotta az- iskolai szórakoztalti ren-
<lczxónyekcn való riszviteltő|. IIa a jiivií taniv
kezdetéig iskolai kirándulásra' táborha .jelent-
keznek, azon csak az isko|abírirság eseti cn-
gedólyéve| vehetnek résld, amclYc{ 11?'
osztályftínöki javaslattai együtt, irásban keil
kirelrnezniük.

I}udapcst, l997. {cbruáÍ 25.

Veres ( jábor isktrlabíti;



Az Iskolatliróság l997, március 2ó.án
I}aloghné Raffai Anna, Mán-Várhegyi Róka.
I}ágyi Lászlti összelélelben 6 ügyet tárgyalt.

I. .|utasi Bálintnak (KorcsoporÍ) l5,
Karczewicz Dórának ( l A) l ó, Komáromi
Lillának (Korcsoport) l9' Király Ágnesnek
(IFo) 20 igaz,olallan óráia gyűlt össze.

Határozal: mivel M igazolatlanok
mindegyiktik esetében tulnyomóan reggeli ké-
sésekből keletkeáek, ezért a korábbi érkezésre
(8.l5.) való kötclezés látszik célszenínek 'de
Jutasi Bálint és Karczewicz Dőrt eselében
akkor lép életbe a t 0 tanítási napnyi kö-
tetrezettség' ha újabb l egész igazolatlan órájuk
gyűlik össze. (Itt csak a késésekből származó
igazolatlanok veendők figyelembe.) Ha ez br:-
kcivelkezik, kérjük az tlszíályfőnököket, hogy a
következő napttil a lanultik kt:rü|jenek a ''spe-

t:iális érkezesi lisrára''"
Király Ágnes és Komáromi Lilla l997. április
9.től l3 tarrításí napon kcrcszlül kölc|cs 15
percce| korábbarr érkczili.
A tanultik t{.l5 és 8.3tl. ktjzölti crkczóse I13
órányi többlct bürletósl jcicnt.

II" Gáspár Íjva t997. felrr. Zt]-án a ó. (lráról
crrgedély nclkül lávozotÍ. |ifogadva aZ. Osl,-
tályÍiinök javaslatát szóbr.li figyclmcztetésbcn
részesítjük . anli értelemszenÍen eme lriitárti-
zatban írásban jelenik ffics -, esctleges továhlri
Íi:gyelmr vétség esctón c^ aZ. ügyel is Íi-
gy.elcrnlrc v csz,i az. Iskolabírós ág. A hiárryzásÚrt
tcrmészetcscn igazolatlan tira jár - igaz-olás ncm
íogadbaÍó el.

III" Mo|nár Dánic.l (SzaDi) 3Ü igazolatlan
órávai kerjilt a lrirtiság eié. |2 ora két egész
napos hiányzásból állt össze,
A l}ir(lság előtt Szabil l.ászl(r beszámoh amíll is,
hogy Dani iskolai munkája n&gyon keveset ér,
erz rlsztályftír('kók aiig látiák értelrnét annak,
hogy a hátralevő 15 munkanapol az iskolában
tiilÍse. Itratrírtlzati javnslalukal (mellyel [)ani is
eg-vetértett) a tsiróság megíonttrlás larg.v_ává
tette, s a következő haúrozatot h<láa:

Tekintettel a hátralevő rÓvid időszakra,
továbbá arra, hogv [)ani még nem állt Isko-
labíróság előtt. szigoru megrovásbat része.
sít.itik, felhívjuk figyelrnét arra, hogy lovábbi
igazolatlan hiányzásai nem lehetnek. Ameny-
nyiben mégis lesz igazolatlan mulasíása, az l
egész órányi hiányzásl követő naplól Í.cl-
fiiggesztett kizárrissal sújljuk, ebben az esetben
az iskolát kizárólag dolgozatírískor. esetleges
szóbe|i vagi irásbeli beszámoló esetén láto-
gathatja. Ennek részletcs szabályozá.s?L a? l:'sz'-
táIyfőniikök feladaÍa, mint ahogy az éreÍtségi
konarltációkon r'a|Ó rósirv.éÍe|ének megszeÍ.

vezése is. Ha tehát Dani úiabb igazolatlan órát
gytíjt össze, az érettségi lctétc|e után az is.
kolából kizártnak tekinÍendő.
Terrnészetesen ha más probléma merül fel, az
osáályftínökök fordulhatnak az Iskola-bíró-
sághoz.

Í}p. |997. április 02.
Az Iskolabíróság nevében: Bágyi László

I

i'l-orlc:ru egysz()r, ilr-rgy, cg)/ riyuszi rrvtrl
I Uirs;tr sorcril c;i'*'as r"'i'u r r:lbizc;rrytalirr rrrlva
ikttirrleltc nngai' ltrrgr,, lrrlgl.ál i a rlvulszii
! ri]kkei' prrikxiiia szzn tixrr'r.rin! nyt sz:isá
igz\nak .B:gycit, irog-y' v'ajorr rnegtili *r ir
j rrrcrr.r:t. s tt1,'üllrrk rrrirrósÜl c./
j t lc rrr i  aZ: í lvuk};tk lc;r ir i l ./  Ki i r l txtt l . i i r  tttcg

|l lc lgy ki  rr rryt, l l '  k i  t l  iÍr l t l ; t .  es ki  l i r l r lz i| i  ;r
|, ftmlnal; rncq'' kategórntrc.l
l. lr '; nurlnak k:nni"l t:rrlr:rn rrvirjnak k'rir. i i ' ,)
I nir';rhság n1'(rinak btirli? Í.-zen }it:r<lt:st:k
itoltrltak kc1 Íirle':r.rt k()ZÓ sZOítllt rt1''trlft:
I pn t Lrc, l nikr.)zi.x: t r u l;l<Ls:.lg<:sc1 ;pt ;li gí )r
I rltrllek itlii n-"-t.iszIl tcltrrk;kt lll l( lÍ t, ti ril ;l ; t.l

I i;izor.ry'talanc.r1ásra ar lva okol : lzz,arr-| riak <.:
iir rlr'trlak. \'í]$y taiz:n r:z t:srik il hiclitzik sir
| ;at ri.ssagi.r./ }lg'i le lÉ,] t t ttigis l tÉllel r:n$y,.tlk./
i Nctalrirltátr l<t riiiu";!li)tl.]ll :.t lx:szt:r lc]í.r Íl lX]
lilltt nr Ls tauritr-rir ircsze:ini'/ l-r:ht'l, ili.rgy'
i,.,n.n' csrii;rt1lH kt:t'ercr Jtorlrz ílkr;li xll Íiiil
!cltllt n'mncson) (\,ag}- patáíri)..., s cz liprll|;
1is7lá7Í]Í|arr l<érrlr:sckr:t zr rrlitr>tt re\n i. \4 it
gtltt.:'ltliclk t:r,I .a?. Öktl.iogrri|? Pclír'rtl !rit:
\'aÍ]t, rxla, t;z iillatstlg, S llolIl rry'ir|*ig' ll:
ol r,'irsrri ji'l I rar r lg( )si]tl. kur] t ur;\lls l tlí lg. l
s"lL>L lrt: trcl(i.Seí{()I } .l tttrlarlálxrt i' t:zt lt-ll tc;1.
rJrrir argri * l lrol i  argo)
Nern ltt<lc>tn. trri r'agv'r;k' ki r'agy<>k. rls iní
szercttlék le'rtrü (rrytiirrak lcttril Vrrgy Iiclll
iorrrri" ez i|| a ktirdg'g). } Ia nyúl vagyok' yi
t; cZ tlc.kettt? [{a í}clll \'e]gy<>k tryul, iehi;
tek<-:. es aka'ok<- '<iz lcruri'/
.i trlajc1onképperl rrtint1cfy, hlszen a ny(l'
lak szi$etr:n nt:is állat rrern kiiplre* cs*.lyÍ.
í i i l t .g  I l ( ' l } i  ( :gt '  t t i t i l  t ;  r .

(iYtrgvi

Lgnni vagy neín |€nni- a nyu|aT Szigetén -

i.l]otto: \,lindcri álat t-gycri1ii.
rlt' r: r1y,i1i r:gyerrloi.ll; il-enclvatil
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O'TODEV
A Közgazdasági Politechnikum immár hetedik éve folytat érettségi utáni szalcmai képzést. Az ötöd.

éves képzéseket elsó.orban az itt érettségizettek igényei szerint ala}cítjuk ki, de azokat más kö.
zépiskoíában érettségizettek i s igénybe vehetik.
Ai alább felsorolt szakok mindegyike egész tanéves, nappali tagozatos képzés. Az otödévesek a
fiatalabbakkal azonos módon a hét valarnennyi napján, teljes tanítási időben járnak iskolába, és tel-
jes jogri iskolapolgárai a Politechnikumnak'
n,rinaégyit szakon tanítunk egy idegen nyelvet (minimum heti 5 órában;' és minden szakon sze-
repel a tantárgyak között a testneve]és is.
Ai ajánlott szakok rnindegyike álianrilag elismert, az országos Képzési Jegyzékben megnevezett
szakrna. A képzés állami szakrnai vizsgával záru7, melynek sikeres leÍételét állami szakmai bi-
zonyítvánnyal igazoljuk.
a jálentkezés feltétele valamennyi sza}ion: 1995-ben vagy a7- után megszerzett érettségi vizsga. A
jelentkez6k t.elvétele szóbeli felvéteii beszélgetés, nYelvi szintfelmérés és az érettségi eredmények
alapián történik'' (Saját diákjainkat csak helyhiány vagy kirívó pályaalkalmatlanság esetén taná-
csoljuk el az ötodévekről.;

Jelentkezési határidő: \99,|. június 15.
Jelentkezni a T.itkárságon fellelhető otodéves jelentkezési lapon lehet. A jelentkezéssel egy idótren
5'0o0 Ft beiratkozási díjat kérünk. (Ezt visszafizetitik, ha a jelentkezőt időkozben felveszik vala-
mely felsőtbkri oktatási intézmény 1. ér{olyamára; illetve ha r,alamely oknál fbgva a Politechnikum
nem veszi fel ötodévére.)
A diákok a tanfolyami költségtérítést maxirnum l0 havi részletben fizethetik be. A térítési díj ma.
gában foglalja a beiratkozási díjat valamint a szakmai képesítő vizsga díját is, csakúgy, mint a
tankönyvek' oktatási segédeszközök stb. árát.
A tanfolyami díi a Politechnikumban érettségizettek számára kedvezményes, azonos az l -'{. év-
folyarnon kért kcrltségtérítóssel. Máshol érettségizettek az egyes szakokná] megjelöit térítést fizetik.
A jó tanulmányi eredményt elérők kedvezményben részesülnek: a tanfolyamol 4,00 átlagered.mény
fölött e|végzők a beflzeten térítési díj 30 (k-6t,a 4.50 át|ageredrnény folott teljesítők pedig annak
5a %o-át egy összegben visszakapják!

Az l,997/98. tanévben az alábbi szakok indítását tervezzük:
l. VáI]a]koaísj ügyintéző (oKJ szám: 49 4

es  435
(oKJ szánr: 431
(oKJ szám: 47 1
{oKJ szám 4| 4

3ó19 09 i0 06
36r9 09 10 09)
3139 l3  r0  0 t )
:1641 09 70 0i)
51r9  r09005)

2. Gazdasági (biztosítÍsi,) informati kus
3. Ídegenforgalmi tigyintéző
4, Marketing- és rek}ánügyintéző

I. VáI]alkozási ttgyintéző szak (oKJ szám: 49 4 36|9 09 lo oó és 43 5 3619 09 lo 09)

Ez a tanfolyam két, kiilönbözd rninisztériurnhoz kötődő szakmát takar: az lpari és Kereskedelmi
|r,íinisztérium áttal felüg-velt felsőfokú Kisvállalkozások gazdasági {Ígyintézője és a Pénz-
ügyminisztériumhoz tartazó középfokri Vállalkozási tigyintézíképesítéseket.
A két szakma tananyagai nagyon hasonlóak, így egy tanév alatt mindkét szakmai vizsgára sikeresen fe!
tudnak készülni diák1aink. Az első szakma kizárólag a kisvállaikcrzásclk (egyéni vállalkazások, betéti
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tr{rsaságok) gazdálkodásával foglalkozik, nríg a második ezeken túl a kft.k, rt.k gazdáJkodásának ismeretét is
feltételezi.
E szakmák birtokában alkalmassá válhattok kis- és középvállalkozások gazdasági, adminisztratív fel.
adatainak ellátására' később egy-egy részterület önrálló irányítására is.

A tanfclyam tárgyaj:
o Könyvvitel
r Pénzügyi ismeretek
r Jogi isrneretek
o Társadalombiztosítás

A tanfolyam végén komplex írásbeli' gyakorlati és szóbeli vizsgát kell tenni.
TanÍolyami dÍj kb. 70'0ao Ft/év'

2. Gazcasági (biztosítási) informatiktls szak (oKJ szárn: 43 4 3!39 l3 lo 01)

A gazdasági informatikus olyan, az üzletben' gazdáIkodásban. szárnvitelben és penzügvekben jrírtas
szakentber, aki e feladatainak megoldásához számítástechnikai eszközöket a|kalmaz: a vállalkozás gazdasági
i nformácj óit ös szeg1'rij ti, rends zerezi, karbantartj a é s doi gozza fel.
ískolánkban a képzés biztosítási specializációval egészül ki, így hallgatóink: jó eséllye! páiyazhatnak biz.
tosítótársaságok gazdasági es/vagy informatikai szakt'.rdást igénylő (így pl. ügyviteli, ügynöki. krírrendezésil
munkaköreire is.

A képzés tantárgvai:
r fi31d.'lg1- sz.oftr'er és rendsz*rtechnika
o operáeiós rendszerek
o HáIózati ismeretek
g Szövcgszerkesztők. táblázatkezelők
r Aclatt'áziskezelés, adatvédelerri
e infontrációs fol-varnatok
r Biz-tosítási irrfonnatika
o cazdálkodási és irodai pro1panlcstrmagok

. Idegenforgalmi ismeretek
c VerrdéglátóipaÍi isrneretek' gasztronómia
e ldegenforgalmi földrajz
l Kommunikáció, etikett, protokoll
o Férőhely.gazdálkodási isrneretek

r Infonnatika
. Üzleti tervezés
. Kisvállalkoz.ási ismeretek
o ldegen nyelv

r lrodatechnika, ügyviteltechnika
r Gazdasági és gazdaságpolitikai aiapismeretek
l Vállaikozásokten'ezése
o Számviteli ismeretek
o Féruügyi ismeretek
r Biztosításiüzemgerzdaságtan
t Biztosítási nratematika és statisztika
. Üzletr irlegen n1,eir'

kezelése
A szakmai vizsga részei: informatikai, gazdasági és biztosítástani írásbe|i t,izsg:t, inforrrratikai és gaedasági
gyakoriati vizsga' inforrnatikai, gazdasági, biztosítástani és idegen nyelvi szóbeli vizsga'
A tanfolyam elvégzése után ú3abb tanév alatt f'elsőfokú gazdasági infor:matikus szakképcsítés is szerezhető'
Tantblyami díi kb. 8(Lffi(} Ft/év.

3. Idegentbrgalrni ÍigyinÍéző szak (oKJ szám: 42 4 3{,,41 09 70 01)

Az idegenforgalrni ügyintéző utazási irolákban és ügynökségeken, rúraszervezőknél valarnint idegen-
forgalrni ir,formációs és szolgáltató irodákban r.égzi ter'ékenységét referensként vagy pultos ügyintézőként.
Munkája során bel- és külföldi, egyéni és társasutakhoz dolgcrz ki útvona|., proglam- és árajánlatot, biz-
tosítja az utazáshoz szükséges ktilönféle szolgáltatásokat (szá|lás, étkezés, közlekedés, valuta, biztcrsítás
stb.). részt vesz cége marketing. és értékesítési tevékenységében' kapcsolatot tart a kü]önböző turiszrikai
szolgi{ltatókkai és pultos ügyinÍézőként közvetlentil a szolgáltatást igénybe vevő ügyfeiekkel is"
A tanfolyann tárgyai:

l Rendezvényszervezési ismeretek
o Banktevékenységi isnreretek
o Menetjegy.értékesítési isrneretek
o Informatika, ügyvitel
o Közgazdasági alapisnreretek
. Ídegen nyelv (7 óra/hétl

A szak hallgatói nem csak elméleti ismereteket szereznek az, iskolában, hanem valós és szimulá]t szervezési
feladatokon iskolánk Tanulóirodájában gyakorlati tapasztatatokat is szereznek leendő szakmájukbó|.
E szakon különösen nagy súlya lesz a nyelrtanulásnak. mivel a szakmai vizsgára bocsátás feltétele legalább
a középfokri nyelvvizsga A vagy B részének rnegszerzése.Ezétt az e szakrajelentkezőknél a nyelvtudást is
figyelembe vesszük.
A szakmar képesítést nyÍjtó zárővizsE.a konrplex írásbeli és szóbeli szakrnai r.izsga,
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(A képesítés az lpari és Kereskedetrni Minisztériurirhoz taftozik.)

n t*iotyu* elvégzése után újabb egy tanév alatt felsőfolrrí idegenforgalnri menedzset szak}iépesítés is

szerezhető.
TanÍolyani dÍj kb. 10o,0oa Ft/ét,,

4, Marketing- és teklámÍigsrintézőszak (oKJ szám: 41 4 5| 19 10 90 05)

E közfufolní szakma birtokosa vállalkozások piaci értékesítési tevékenységének szervezésében,
1ebonyoútásában (később iranyításában), piackutatási. tervezési és rek]ámtevékenységében, egyéb üzleti
kornáunikációs feladatokban vehet részt marketing- és reklámügyintézőként' esetleg kiállítási. ke-
reskedelmi propaganda-iigyintézőként.

A képzés tantárgyai:
r A marketing elmélete és alkalmazása
r Jogi ismeretek
r Közgazdaságtan, gazdaságprrlitika
e Ir{arketing-kommunikáció
o Marketingrnixdöntések
c Piackutatásmódszertana

a

a

Reklám isnteretek
Ügyviteltechni ka, infcrrmati ka, kt adv ányszer-
keszté si alapi smeretek
Úzleti kommunikáció
Gazdrálkocási és penzügf i smeretek

o ldegen nyelv

A szak hallgatói nem csak elniéleti ismereteket szereznek az iskolában, hanem vaiós és szimulált gyakoriati

feladatokon iskolánk Tanulóiroitájában gyakorlaii tapasztalatokat is szereznek leendő szakntájukbói'

A tanfolyam elvégzése uti{n a haltgatók az tpari és Keregkedelmi Minisztérium a!ta} fe|ügyeit központi

írásbeli' gyakorlati és szóbeli vizsgát tesznek.
A tanfolyarn elvégzése utan újabb egy tanév alatt felsőfokri rnarketing. és rek!ánrmenectzser szakképesítés is

szerezhető.
TanÍol.vaml dlj kb. |ffi.Offi Ft/él,.

FelmerÜlő kérdéseíre szívesen válaszol
Pe rtl Gá b or tanfcrl Yam s ze r u- ező
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Fiatal. jó|fé:sÜlt, Óitonyos ftgtsra, Őiink szlnŰ nyakkenc1Őbren (:s fckete zokniban s rer-
mészetesen zsebében rác1ióteiefon, arni persze percenként csÓroq . hírÜi ac1ván a nélkr'lloz'
l-.ic:[e|lcn hírekc:|, információkat"

Kj Ő? Ki |i:he:tnc más' mint koi"r.tnk hŐse' a sikcr rlaga- a man;-iqcr Vaqy mí:qscm?
To5bcn hánvnak korÚlot|ern. nCLYl nÍ1ák c fo;rogati kozonsi:qi:ssTget|
Sik.cl. pt:nz, qazd,aqság' mclv tr.inri áhitat dTqvés;kcnr, fertŐzŐ t<Óikclnt ptisztít, s vr:szl

áldaz.atait lv1cr;aiilr|raialanu| tombc| a |<:ftŐ' clc ncháni'.ln cl|enálln;lk Bccsr:tt ..ti63;<, fáryolcs
szcmÜk. qyonqc ir:stÚk hcrdozza a kínr, rni| korL;nk iársacialm;.i i.á1Llk. iaszít Nc|
rényt Ic'vcgÖti - voilíuák

i997 március;lban voÍt szt.t'enc.slm rószr vcnnl a lli. or.szágcs Tantror].ri Konicrcriciárt'
;rho| iskolankai SÜir: Gabi, Kerr:sz|esi 7-st:zsi, F.tlus Tanrás' GL.rlycs Robr kipvisclic A stand im-
pozáns' Tok.1 kira|yi nedÜ1e' az. aszÚ inyc5;11nnoozian énlenyg1;1l a Darna- arany szinr:k|icn
jáLszo h;itiérbcn. A sárqJálló ór.iás sztilŐfuírok icrrné'szc|ességt. ls az ÜvcqkelyhcK hicícq cqy
szerűségénc.k kontraszija, ldtt l a ntŐrrókct,..tzíz|és mesrtikTt Á lá|oqatÓ irt rncgszÓi inaton i i i
tározoltan. dc nent iolakodÖ.rn Szakszerű tájeroztatást kapott a kiáillton rcrmÓkt:krŐi ls

viszautasitharaian b1;torítási a' vásár
i;.lsra. GabiiT|, 7stlzs;rT|. T.lrnástŐl is
Robiti l

Az t:sti ciqircmtlllatkozó Coyct.
lc|l crcdC[i proc]t-tk.ciÖ-ia e Winc:: toc 1.l
mienkJ' mc'lynt:k titka a konnye'osÓc;
mogoft mcqhÚlÖdó krrntrr.rkált otlcr s
rcmcgŐ kczck Ős i"i|-rak
Mindr:z egY |iarmadik hciye:zÓst c'!rr
mcg ;.l zsűlinck. s [iobinak a ícq;.obb
rnarkcting lnanaqCrnck.,1árT díi jutott.
Mit irt cz számamra?
Finy'r Ts |cvcqő||
.Jclcn vo|t az tizlerr ii'sztcsséq, a szor.
qalom, a mt:nka bccsuietc Ús sok-sok
figyelem egymás il.int'
Hiányzon a nihif Senki scm hányr!
Senki se-m vonírom!
li volt!

Gratt't|á|ok Gabinak' Zsuz.sinak,
Tamásnak és Rohinak! {é.s Tn per.szc

cífogtllt vaqyoki

A 3

il$
ü

L. Gyorgyr
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Ha egy tanár megtisztel köszönésével, legalább köszönj vissza!
Rád van bízva mennyit alszol, de az iskolában mindig légy üde, friss.
Figyelj az órákon, mert a tanulságot az érdemjegybőlvonják le.
A dolgozatok javításánál különösen figyelj' Igaz, a mtilton nem változtat, a jelenben nem segít,
Df, a j<ivőben még iól jöhet!
Ha két egymásnak ellentmondó dolgot hallasz egyazon tanártól, tanuld meg mindkettőt.
Menzán sose kérdezd meg, mi az ebéd.(A többiek sem tudják.)
Lányokkal szemben |égy e|őzékeny, udvarias, de ne vidd túlzásba.
Ha egy tanárral egyszeÍTe érsz egy ajtóhoz, engedd e|őre. Pláne' ha te sem tudod, mi van az ajtó
mtlgött.
Ne csriszkálj és ne rohangálj a folyosón, mel"t a gyorshajtást keményen büntetik.
A tanárokat ''etetni'' és ingereini tilos és életr'eszélyes!
olvasd a Faliújságot és ne ronolol:t
A gépteremben játszott játékok kozben Se vetemedj csúnya szavak használatára.

Ietszés szerínt kiegésáthető..'

My

=qÍ
i
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I
I
I
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i|Al',\|,s Ü oYE[aTt sPoRTt\lAPoK EREDmiuvet
Fekvenyomás:

Csapat:

Egyóni:
Niíi
l. Girtl Ándi, Ilgon
2. l.amás {)rsi. IlamiS
J. Karczcwitz |:óri '  c|s(íÁ

t. Tanarak
2. h,{áS
3' K.át]é
4. Irgon
5. SzaDi
ó. iGRic
7. KorCS
8. TIadO

2400 kg
900 kg
7{}0 kg

9170 kg
4270kg
4095 kg
3705 kg
341 5 kg
2tt00 kg
2520 kg
560 kg

I;irfi
l. Szabó László, tanerő
2' Iíaász llcrcnc' Íancrő
3. i'isch| Ákos' KáBé
4. Murvai l)epc, Szal)i

498 cm
390 cm
379 cm
225 am
720 crn
l70cm
129 c:n
123 cm
104 cnr
90 cm

Férfi:
|. Jaczenkti Laci . KáVó 70 cm
2. Varga 7oli, MáS 7(l cm
2. Sándor István. KáI]é ó9 crn
.1. Nagy (jatrcsz 67 em

A szóp crednrónyckhcz
grattrlá|unk! Egyóbként 7íl
részlvovővci és czernyi
irdck|ődőve| rendeztiik meg
versenytinket, ós itt Szeretnénk
rnegköszönni rnindenkinek, hogy
telj es ítnrinyóvcl horz,i$Ítru|| a
sikercs |ebonyolításhoz. Köszi ! ! ! !

2870 kg
2730 kg
2695 kg
2415 ks

Euslkedq.t
Csapat: | .  MáS

2' Kátré
3. Kor( S
4. Egon
5. l-anarak
fr. i(iRic
7. KáVé
I l ladO
9 .  I InM i ' s
l0. elsiíA.

Egyini:

l .  l ionta Zsuzsi , l ladO 41 cm
2. I]urrla t-illa. MáS .19 cm
-J. Szcnkovics A.qi, I{ad(-} 38 cm

Ilarni'S<rk
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Ar' a|ábbi sporteseményeken való resz,vételért leheten 1nntokat gyűjteni:

- Maraton . kör edzései a II' negyedről visszamenőleg is,
. két cross . fuü{s'

- Duna menti sanpermaraton,
. Gellérthegy futtis,
. minitenisz házíbajnokság,
- teremfoci házibajnokság,
- sakk háábajnokság,
- mini r|iplabda hríeibajnokság.

- toliaslabda bp. -i kupa,
- lercmÍoci bajnokság (intéinnények

közötti).
- ferencvárosi foci és kclsárlaMa toma,
- kosárlaMa bp. -i bainokság.
. gyorskorcsolya bp' -i Diák olimpia.
- röplabda edzések,
- niínapi riiplabda tclrna.
- röplatxla trp' .i bajnokság.

EGYÉNI VER1ENY
(lsak az első tíz helyez,ett eredményéve l !

IIOI,GYI]K i JRAK

CSAPAryERSEN''

( Mivel az osi4ályftínököknek lehetőségük van a7, tlszt{lyukat criísíteni, ezért őkel az átlagolásnál sajal
osztál1n-1fo |éhzámába is beszán-rítiuk . )

A verseny további állásríróI a ].cstku|tura tanárcllctól kaphattok információt'

Gratulálok a ].estkultura Munkacsopcrrt nevétlenu sportbaníti üdvözlettel:

Vendel u., ápnlis 2.
Sr-abó í"ász|ő



lV. n.opuaaoÁs il i rr.AuÖ
Tómák: |997 ' II.22. Kczdők Sz1. László G.
.Mérkőzéseink Csak 3:l-re nyerlünk. Az a vesÍett játszma
- Mini rtipi háziverseny mutatja. hogy sok fejlődnivalónk van' Nem is

nagyon baj, mert eddig csak nyertiink és az
,97'2.0tt. 11.30: IV. kcs. LeÖvey K. G. eufórikus hangulatban úgyis minden jól nnegy.
Az őszi fordulóban már összecsaptunk, és akkor míg vesáés esetén jobban elgondolkodik az
is a Polis csapat bizonyult jobbnak. Kínosan ember az'on, hogy mit kéne változt'atni. Persze
iobbnak. Önbizalom nélktili, meíev játék jel- állnak előtttink olyan versenyek, továbbá
lemezte ellenfelünkeÍ, sajáÍ fudásuk alatt röpiz- bajnokságok még idén, ahol nagyobbak, jobbak
tek. Már-már az-on tűnődtern lehet, htrgy félnek ellen kcll hel1.t állni ós kibirni, hogy elvernek,
rőlünk.... de, minl fudjuk, nem aZ a legóny, aki üt' hanent

aki áli|a. Ftlgunk álini eleget'
'9v,2.a8.ló.2(}: V. kcs. Rákóczi Ferenc Szkk.
Á dóleliítti győzelenn után nyugodtan álilunk ne.
ki a déluláni meccsnek. Az csólyte.lenek n-vu-
galrnával, hisz a Rákoczi óvelr ti1a av. é1-
mezőnyben van. nyílt csapatuk íIcigazo|t r,cr-
senyziík) többször volt bainok. Áz elsií iátsznra
azérÍ meg|epií vo|t. merl pon{ot se árftink c|.
Régi hibánk, hogy lassan óbrcxltink fel, dc
cnnyire,il?! A második játszrnában kczdtiink
feleszmélni. és egyre iobb lctl a iálék. Á 3.
iátsz,mában a csapat pályaÍirtásának leg|obb
iálékál Ínuteita be. és nycrltink! A Rákticzi -

nagy . csapata cllen! Mindenki csúcson pörgött,
jól nyitottunk, ülöttiink és sánco!funk mindent
úg1', hogy nz ellenÍél is harcolt, szó se.m volt
cicázga|ásról' 0k is elismerték, hogy a ktiz-
dőszellcm' nz akaraÍ néha a tudás ftili tud kc-
rekedni. Sainos csak egy időre, a?' rrlolsó
játsi.mánál ismelt nagy különbséggc| v*rlck meg,
dc a 3:1 el|enére a lányok is irg-v ére;{ék. hagv
kiemelkcdőcn ió mérkőzóst "iátszottunk. az i|yen
pi|lanaÍokórt órdemes i,zzadni az eilzésekcn' 59
pontjukra 24 volt a vá|asz.

'97.11. i5. 17.00. TV. kcs. l lerzsenyi I). G.
AZ iíszi ftrrdu|óban 3:l-re nycrtiink, most
ugyanilyen aránvban kapfunk ki. A kit esapat
közel aztrnos.iátékcről képvisel. ós miután csak
jó| játszo{1unk. a7' t.l|enté| .jobban. ráadásrrl
nincs telics csapafunk. nckik á||t a z'ásr|ti. .58
pont nckik. 45 nektink. Ncm baj! tJgy' is ta-
|átkozunk rnég!

,97 
" 11.22. 0Ít.30. Kezdiík 2.íirrdu|ó Varga G.

Nyeflünk' 3:0. Még mindig tar| ar clíinyiinlc,
hogy johhan szerválunk, és tclrckszjink a 3
irinÍósrc, ropiztink'

|997. ÍI. 22. |2.0íJ. IV. kcs' Rgthlcn (i.
Ar őszi fordulihan sirnán nyert'ünk is a csapat
úgy döntott ezÍ a sz'ép hagycrmán5'l ápolni kc|l.
3 :0 .

l997. II. 22. |6,2a. V. kcs. Pcdagógiai Szki,
l7.i8 évesek és töhbcn igen ió röpisek. dc nern
rnutaÍtak j<i csapatképet. A mérkijrés alatt az
edziiitik egy szót se szólt' pcrsze ez iehct tak-
tikai húzás. dc mi ne'm vcsszjik át. Si:óva|
egyénileg jók, de mi csapatkénl megvertük ]:i.
r9 iíkel, ami igen dicséretcs, his;zcn akár-
mennyire is indiszponált, problirnákkal küsz-
ktidíí csapatot ktizdötttink |e, strksz-trr mcs.
villantották oroszlánkormeikel' A ves.ncs
iátszrnál | 5:2.re bukÍuk.

Az' |997 . ||. z2-| nap jtil végziídijtl. ...
(Az V. ,fcs.-o,q neecshez még annyit, hng.y,
nckcn a hudapesÍi bainoks:ígban ez vtlÍl al
utolsó meccsem' Nag7,on kösz,riniim as'oknak.
akik otí voltak, mcrt tjriási mrucscÍ nyomÍurtk
Ie. ÍIaÍalmas vo}r a hangulaÍ, nindenki Íati 'i{il
iátszoÍt, és !|fINI}||NKI M(},qoLYC( '}TT végig.
Az edr,ő is. Tudiátrlk, mit lelcnt eg!' m€,c;seg
végig i ókel rűen mtlstl lytlga i ? ! ? ! Kíiszönöm crÍ
a szep húcsúmeccse|. ,latu}

1997. ítI. 0l. lr).00 IV'. kcs. józscíÁtti la {. i.
I{ideg zubany, hisz ősszcl nag-vt-rn rrregvertük
őket, és Ancsa, Dinó nélktil is ül{íkipes a csa-
pnfunk. Riválisaink már kétszer kikaptak, sajnos
behozÍuk őket' A iátszmaarányok miatÍ ugrotl
az aranyermtink' Képze|hetitek. rnilyen hangu-
lata voh a lányoknak és rninrlenkinek.''"



.97' 3.08. 08.30' IY'kcs. Kezdők Sá. László (i.

Papírforma 3:0 ide. Zombori Dani hemu-
tatlozása (eddig beteg volt) jól sikerült. A
pátyán a helyezkedés nrég nem tökéletes, de jól

nyitott, és a hálónál is ió dolgokat művelt, és
ami a legfontosabb, első meccs ide vagy oda,
egyálÍalán nem volt zavarban, szóval maga-
biztosságban nem volt hiány.

1997. III. 08. 10.45' Kez,dők Varga G.
A tét nem is kicsi, Ha nyerünk, az utolsó for-
duló clőtt már aranyérmesek vagyunk. Phhez

képest az első játszmát 7:|5.te e|veszreffük"
Részemről morgás, szcmvillogás' ós ha nem is
mondtam csúnyákat, de gondoltam' A felrázás
jól sikerült, második iátszma 15:6 ide. Meg-
nyugodtunk, a harmadik l5:l1 ide' Az ellenfél
várszemet kapott: i 5: 17. Játszmaarány 2:2.
Ilyenkor a szabályok szerint gyorsított döntő
esett" Minden nyitás pont, ha jó ide, ha rossz
oda. Nem minden izgalom nélktil, az idegek
barcál 15:12.re mcgnyertük. A ''kicsik,' aranya
biáos! (hatulálok!

,,Nagyok": l. (io, volli go!
II i]T
III. l!ÍeiegÍion{ S(.
lV. Tansrak
V. RMK (fiMP}
Vi. 3-leam

Legiolrb iátékos: Colin l{ackett (33

A Meleg|ronl SC feiadta a kiizdelmei, a Profc-osional Vo|leytrall Clulr kizárta magát. I)icsiret

minden résztvevtjnek. és clmarasxalás Fis{unak és GyuÍinak az uttr|só rnérkőzis alalli. előtti

sportszeriíllen viselkedés n'liatt, valamint Haász F.erencnek, aki ptlnlosahb szervezéssel elejét

rchetle valna a sok várakozásnak' ami az előbb említett urak idcgeit kikczdÍc.

}víi ni rtipi háziverseny

IIackett, D.j.' IIaász
figycd, I}órlis. Papp
Satu. Pislu. (irrufi

Láng. Solyrnrrsi, Szablac
[:de. Robi, Llsoncsi, P.{i.
fukker, Varga, Fekele, Koritz
pont)

,'Kicsi fiú'': I. Í{ami.S óe győz,ő
II. Andris és tsa-i
III. Girénypásíorok
IV. Hajrá, Í}azsi!
V. A nyál

Legiobb játékos: Gáspár András (32 pont)

Izgalmas csaták, jó hangulat (a biri volt a legjobb) jellemei*e a mérkőzésckgl. Ktiliin gratu|álok az

.'Á nyál'' csapaÍtrak, .**ly a sok zakt! e|lenére (pcdig végig nekik tÚitam - a bírr5) végig küzdött. és

nem vesz,telte el a kedvót!

Pupek, Bodori, Szedlák, [,ukács, Lázár, Haász
Alcsa, Mela, Gáspár
Rit".rs. Lilla. L,aci. Miki
}iorváth, EszÍi, h{aris
Diczetdy, Síile, cyencs
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III. 8-án t+s.tol 22g.ig tarttrtt a nőnapi

röpilorna, ahol szinte aZ' összes röpis lány
megielenl. A lányok kót hármas csoportba lettek
beosztva. Az e|ső csoportbó| Crremi, Dóri, Lili'
Kata, Tücsi, Zsuzsa két vereséggel kiesett. Ők
először vettek részl ilyen versenyent és bár
kikaptalq látszotl a folyamatos javulás a 4.
iátszmánál. A trízkeresztségen erősebb
ellenfelekke| szemben o'stck át, így alakult, de
úgy nínik nem bánták meg. A másik két csapal
csoportelsőként (nem kis nehézségeken
keresz{ül) végr'et1, így egymás e|len küzdötttink
az elsií és második belyért"

IV{ástdik lett a Rita, L)ani' Ibcllya' Zsuzsa,
Ánita, Andi, liarbi-féle csapat, rníg clsií ,i\z

Ancsa, Lilla, N{eia, Maris, I:sái. Ritus
összeállítás. A'.nagyobb.' csapatnak nehezen
kezdődön a sofi)zay csoportellenÍ'eleiket a döntő
3. játszmában éppcnhogy sikerült rnegverni' A
rÍöntőben a ,,kiseblr'' csapat e|len is minimális
ktilönbséggel nyer1ek, vtrlt már joblr napjuk il.;.

Ek<izbcn folytak a női mórk(ízésck.
Csapalunk vendégi áÍékosokkal tűedelve: lJenke
i]ea. tsorbéiy Krisáa es Satu, }loÍTmann D(lri,
Móni, I)inó, Daróczi Judit (az igazi nő) Ancsa,
Maris összeállitásban a második helvért méq
22@ ktirtil ktizdött és ny"'r.!. ig az, cziiitls lrelyJ
érte el.

]Víindcnkinek uratulálunk és ennóI
rossza"hlrul nc játszunk a {avaszi sporÍnapon, arni
áprilisban lesz, és has{.}niÓ fciállásban leszünk.
Na, mcg a Íiúk.

iíaI].c

F€id

Egy őrtjlt naplójábol,.,

Márc' 16. este 8 krin.il

Sokan. az utóbbi időben egyre töb-
ben - rnondták nekem' hogy őni|t vagyok.
Ezen a hétvégén többször Úgy gondoltam:
igazuk van. Az e|őzmények nem fontosak,
de bizonyos dolgokat el kell, hogy mondjak,
hogy megérts.

Ezen a hétvégén rendeáék rrng -
több év után először - a Duna-rnenti
Supermaratont.

3 nap 55 - 55 - 44 km-es szakaszokkal.
Szóval fu|i!

Régota futok hobbyMl hosszabb-
rövidebb távokon' de ezt még nem próbiá|-
tam. Na, majd most! - gondoitam' Nézem a
szirTlapot, s elá|la lélegzetern: 600C Ft a
nevezésidíj az egyéni indu|óknak' Mégse
megyek - szontyolidtam el. . De talán a su|i
segít, hisz több sp;orteseményt is támogatcrtt
már. Nosza, kaptam magam, s kéÍem És
KAPTAM| Csodálkoáam, hogy én.'. támo-
gatást?.'. ||yen még nem volt. /Ezúton is
kösz<inetet mondanék a kére|memet eibi-
rá|óknak' akik iehetővé tették' hogy n"régis
mehessek!!!/

Az elsö napon nenn i*c vo|t kü|önö-
sebb prob!éma' csak egy kis csúszás e *"*
pá|yán. Fja igen. a pálya. Szentendrétőlel
Pi|isrnarÓt$ /a Királyhátinyereg nevezetíÍ
he|yen áU' kissé dimbesdombos. És poros'

A második napon csak a zuzódás
á|dozatává vá|t ba| |ábÍejern akadá|vozott egy
piclt, rp meg a szükséges Írissítők hiánya Az
út iSzentendne-TahitótÍalu-Szrgetszentmikiós.
Ta h itótfalu-Kisoroszí- Ta h ititfa I u-Szente nd rel
ugyan sík vo|t, de piszc.ik szeles.

A harmaclik nap rnár píhentető volt a
maga 45 krn-éve|. Kétszer kel|ett rnegterrnia
Sze ntendre-Fo máz-Cstl ná nka-Po máz_
Szentendre sz'akaszt' Tutivo|t! Néha ugyan
zavaró|ag hatott a hatalmas szembe. és
oidalszél, amit kaptunk. de ió volt. Meg
beállni utána a íorrc ztlhany a|á!

Gyors. al$ másfélórás.
eradményhirdetés után mát suhanhattunk is
haza.

Azt híszem, rneg ke|l még ern|ítenent
a váltót és a duat|ont is, amik a miverse-
nyünkkel egyidőben zajiottak. Nem akkora
távokon' de szinte ugyanott. Ők is élvez.
hették.

Nem tudom. ki mi|yen é|ményekkel
tért haza, én i|veáem. Ha |ehet. megyek
|egközelebb is. Kezdhetek spót.o|ni..'

De most meEyek vacsizni, rnert kell
ám a ka|Tria!

VisMaiar



t,

q r j

A Psycho aá a feladatot kapta művészetórán, hogy Petőfi kapcsán írja le gondo|atait a

*,"uáa,ag - szere|em témakörben. íme, néhány szeme|vény a Íogalmazásokból.

,,Én csak azt tudorn PetőÍirő|, hogy nagyon
ji Íejvo|t. (...) Ha még azt is Íigye|embe
vesszÜk, hogy az é|etrnű nem egy bizo-
nyos témakörben szü|etett' hanem az é|e|,
az akkori é|et minden területét átÍogja, hát
fantasztikus."

,,Tetszik a hősies hozzáá|lása, bátcrsága.
|ázadása. Versei viszont tú| egyszerűek,
tú|ságosan xiszárníthatóak. Tehát PetőÍi
olyan, mint bármelyik ember: van ji és
rossz oldala."

,.Nem tudom, rnit gondolnak rila általáb'an
az emberek, ta|án szeretik. a versei miatt.
Ta|án nem - a versei rniatt. De számomra
sokáig Ő voffi az egyetlen ko|tő. (''.) Verseit
mindig pozitív előítéletteI o|vastarn. Egyá|.
ta|án, hogy lehet egy Petőfi-vers rossz?''

,,Azt is szeretteíT benne, hogy lázadó vo|t,
nem törődöti o senkiveí sem" lgaza van.
Úgy ír az ember, ahogy neki tetszik. A rná.
sik jó vonása, hogy mindenkivelÍog|alko-
zott a szegénytő| a gazdagig. Nem a sze.
rnéiyes problémájával fárasztott, hanem a
nép gondjait helyezte előtérbe.''

,,Tiszte|etre mé|tó, hogy szembe mert szál|.
ni az akkori kor Íe|Íogásával és stílusával,
rnég az anyagi és fízikai hátrányok sem
tántorították e| attó|, hogy megmutassa ön.
rnagát.''

..Azért is szeretem, mert a|katához, kiné.
zetéhez képest Ügyesen tudott |eikei ön-
teni a népbe, és buzdította őkei. SzÍwe!-
lé|ekke| csiná|ta, szerette. amit csinált. (. )
Néhány versébö| kitűnik, hogy nem vo|t tÚ|
bo|dog ember. Ta|án kicsit Íé|énk, vissza.
húzódó ernber volt, de ha kel|ett, criás bá-
torsá.gga! bír,t, hata|mas akaratereje iehe-
tett."

,,Szival az volt a baja, hogy annyíra torő.
dott Magyarországga|, hogy senki nrás
nem tudta visszatartani. Az igaz, fiogy a
Íiát és a Íelesé-gét nagyon szerette, de a
íolytonos háborÚ közben nem |ehetett
gondjukat vise|nr. Viszont ha azt nézzük,
hogy csak hazája van, és csa|ád1a nincs,
akkor a |egtöbbet ny.újtotta, amit tridott. hi.
szen betegan ment hábor.Úba, arrói nem is
beszélve, hogy gyengécske a|kat voit' Saj.
nos az a bai. hogy szerintem ezt nem iehet
így nézni. Volt egy Íe|eságe és egy gye!"e-
ke, és rájuk nem Íigyelt annyira.''

,Á kor mesterkéit költői és pclgárai kozott
Íeiháborodást vá|tott ki szabad Eondo|ko.
dásáva|" Ebben rnessz€ mege|őzte a korát.
Nekem tetszenek a versei, mivel nem iqer-
te|nek, és a konnyen Íe|foghati sorok ko.
zött mégis rné|y gondo|atok húzidnak'''

,,PetőÍi származása szerint nem te|jesen,
de lelke szerint teljesen magyar volt. Jo
példája annak, hogy mindenkit a tet1e és
nern a vére a|apján kel| megítá|ni.(.".)
Verseiben is személyisége tükrőzŐdik' |írai
énje nincs távo| tő|e' taián nem is !étezik.' '
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,. Lehet szeretni. Lehet utálni, csak egy va.
lamii nenr lehet: figye|men kívül hagyni. És
ez nem azért van, mert olyan sok verset
írt, vagy mert a versei nagyon jók vagy

nagyon rosszak, hanem azér|, mefi reno.
kívül komolyan vette, amit csiná|t, és az is
tagadhatatlan, hogy nagyon jó dolgokat
csiná|t.''

, 'Szerintem szabadságra mindenkinek
szÜksége van. Nem zárhatunk be senlqit
egy álta|unk kije|ö|t zált viiágba, nei-n itény.
szeríthetjük arra, hogy azt gondolja, amit
mi, vagy hogy azt moncjja, amit hallanr
akarunk, és nem az ó saját vé|errrényét.''

,,A szerelem egy kis szerencsével részévé
válhat az eletünknek. de a szabadság so.
ha, med te|jes szabadság nem |étezik. Ha
lenne, azt úgysem é|né tú| senki. Az embe-
rek rrem e|égge érte|rnes |ények ahhoz,
hogy ó|ni tudjanak vele"(...) Sok koltő írt
(es ír) verseket a szabadságról, és gyak-
ran azt hangozlatják. hogy ofyan szabad.
ság kéne, rnínt a madaraké. Szerintem, ha
egy norrnális ember végiEgondolia egy ma.
dár é|etét, rögtön rá.iön, hogy az i elettt
még nehezebb, mint az ernb'ei.eké.''

,,Hiszen a szerelem is akkor jo, ha szabaC,
ós a szabadság is úgy jó, ha szeretjlik, és
ha egyáita|án tudunk vele mit kezdeni" (...)
"..sok ember számára úgy tŰnhet, hogy a'
szerelem nem járhat egyÜtt szabadságga|.
Pedig ez nem így van. Mert sok mindenki-
nek a szere|em az egyetlen kapu' |ehető.
ség arra, hogy kitöriön. Vagy egy bezárko.
zott embe!.nek a szerelme kínáthat új lehe-
tőségeket, mutathat új utat.''

,,Melyiket a kettő kozü|? Egyenlőre én a
szabadságot vá|asztanám. ("".) Ha jcrbban
be|emerÜ|ök a témába, tudok saját maganr

e||en érvekei Íelvetni: rnit ér a szabadság
szerelem, bcldogság né|kül" Nem sokat,
gondolhatnánk.''

,,4 szerelem ji! A szerelem rosszi A sze-
reiem szép! A szer.elem fá.i!''

,,Én azt hiszem, va|ó1ában r"nég nem tu-
dom, milyen a $zerefern, vagy mi a szer.e-
|em. Egy gondo|at? Erzés? Gsszetai"tozás
valakivel? Ragaszkodásr Boldogság?
Vagy egyszerűen csak megszckás? Fogal-
mam sincs,"

,,Szabadság! Mindenkinek mást je|ent' Min.
cjen korban máshogy édelmezték. Petófi
errő| áradozik, ez az eíérhetetlen'
Más rendszerben: köszonés. {...i
...azt gondolom. hogy nehez valakit szeret-
ni. E! ke||, hogy fogadjuk egymást' Félek
szerotni. Fé|ek, hogy elveszítem őket.,,

..A szerelom szabadság. Pontosabban én
úgy gondo|om. hogy az" A szerelem az,ér-
zések szabadsáEa, az a szabadság, arrri
sokszor rosszabb, mint a bezártság, és
nem lehet tő|e szabadulni. És miközben eZ
a hangulat magába zár, és e|vész a sza.
badság szó árte|me, a szerelern, a hangu.
|at szerelme rnegmarad, és ugyano|yan
kellemes, mint az,,eredetí'' szabadság sze.
re|me' A két foga|om, szabadság és szere-
lem egymás nélkü| nem |étezhetnek.''

I
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Koan
A költészet napja után néhánnyal ismételten Poligráf. A koan tanulságos, rövid ke|cti törÍénet,
mes€. Hasznosabb mint a predikáció, meÍt aZ ember clgondolkoz'ik rajta és amúgy magátó|
érÍelnrezi, mr{r ha mond neki valarnit. Mintha sokan keresnénck utakat a PoligráÍban' vag'v
legalábbis a TMT felé még így volt. Ez a két részlet más irásq ámde tanulságosnak vélem őket,
hossrúak, de megérheti. Az első: könyv; don Juan itt egy. indián varázsló, és nem a másik, a
híresebbik. A második: Íilm és színdarab, játsszi{k a K'amra színházban,,és Csoncsiná| is megven
kazettán; a ftíszereplők az egyik színésszel, rendezővel beszélgetnek.

Carlos Castaneda: Don Juan tanításai

,,Amikor egy ember a tanulás útiára lép' neég
nem látja tiszlán' hova akar e|iutni. Hibásak a
có|iai, és gyenge az akarata. Jutalmakró| áb-
rándozik, melyeket soha nem kaphat meg, hi-
szen fogalma sincs a tanulás nehézsógeiről.
Lassnn elkezdi megismerni a tudást; először
csak apránkénl' ma.id eg'vre nagyolrb ada-
gokhan. Hamarosan összecsapnak a gondolaiai.
Ami1 rnegtanul" nem az' |esz. amit clképee|t,
ozért félclem tölti el' A tanulás soha nem lesz
olyan, mint amire számítunk. Minden új lépós a
tanulásban újabb feladal elé állitja, és a féle|me
könyönelentil ftlkozódni Í'og. ,4,z egész célia egy
csalarnezővé változik. - Tehát g.liíbukkan az első
termiszetes ellenség: a lré|elem! Szörnlu cllen-
ség, áru|ással teljes, és nehéz legyőr'ni. Az út
kanyarulataiban áll lesben, reitőz*ödve, íla az
ember mcgi.jed a jelenlététől ós mcgÍutamorlik,
alrkor az ollcnség véget vetc1tr a kutatásainak'
. Mi löriénik azza| az cmberrel, aki télelmiben
elfuí?
. Sernmi, csak éppen soha nem fog megtanuini
serrnrit' Nem lesz trelő|c trrdással rendelkezií
crnlier' Talán cgy szá'ihős válik bc|ő|e. vag.v
csak egy megfélemlíten, ártalnratlan vaiaki
Mindenesctre |cgyiízött r:mber lesz. F]!ső e|lcn-
sége meghiúsította vágyait.
- Mit tchet. hogy úrrá legyen a fé|clmen?
- A válasz igen egyszerű. Nem szabad megfu-
tamodnia. Le keli győznie félelmét, is rneg ke|l
tennic a következő, majd az anfián kiivetkező
lépést a tanulásban. Akármennyire retteg' ncm
szabad leállnia. Ez, a szabátly. Elérkezik majd a
pillanal. amikor első ellensége visszavonul. Az
ember önbizalrnat kezd érezni' Szándéka meg-
erősodik, és a tanulás nem jelant már számára
elreÍtentő feladatot' Amikor ez az tirömteli pit-
lanat eliiin. az eml'er babozás nótkii| állítbatia'
hogy legyőzte első természetes ellenségól.
- }]z hirtelcn következik be vagy apránkónt?

- Lépésenként jut el idáig, de a fóle|em egy-
szeÍTe és villámgyorsan tűnik e|.
. I]zután mál soha nem Ítrg fé|ni, hogy valami
iriabb dolog lör1énik velc?
. IIa egyszer |cgyőzte a feleimet, egész életórc
mcgszabadul tiíle, meÍl a he|yét világosság
fbglalja el. Az elme vi|ágossága. mely kitörli a
fó!e|meÍ' Ilkkorra az emher már ismeri a saját
vágyait, és tudia, hogyan kell ezekct kielégíteui.
Előre látia a tanulás minden újabb |épésótl min.
den éles tisztasággal ielenik rneg. 1lz' emher úgy
crzi, semmi sincs előlc rt'ittc. ÍjRor lalálkozott
második ellenségével: a Világossággal. I.,z' az'
eime világossága, mel-vct oly nehéz megszo.
rciani, eloszlatja a fólelmel, ugyanakkor elvakít.
Arra kesxt-ti az embert, hog_v soha ne ki-
1elkedicn magában. BizonyosságoÍ ad neki,
hogy rnindenl megÍehet, mivel tiszÍán látja a
iiolgokat. Ilz ar,onban nagy hiba, ol'van, rnint
valami' ami nem teljes ertéktí. Ha az ember
átadia magát ennck a csalárd hatalomnak, akkclr
bcdőlt a második cllensegpck, és tanu|ása csak
sotéttren tapogatirzris" Sietni Íbg' arnikor fürcl-
mesnek kénc leunie' ós forditva' Ádclig kcrcsgcil
a tanulásban, amig eliut odáig' h.rg}' rnár' kóp-
telen bármiÍ is megtanulni.
- Mi törtónik az íg1' |egycízötÍ enrbcrrcl, don
Juan? Mcghal?
- Nein. Csak óppen a második cllcnsége nrcg'
akadáiy<lza'a, hogy tudással rendelkcző c.mber
válion belőle; cbelycft lelkes harcos vagv bohtic
lesz. Á drágán megfizctett világtlsság azonban
soha nem vá|t át uira félelenrbe és sötétsigbe.
Mindig világosságban fog ilni' csak óppen nem
fog scmrnire vágyakozni. ós semmit scnr ftrg
megtanulni.
- Hogy kcrülhcti cl a legyőzeÍésl.]
. A^ kcll tennie, amit a íélelemmel: lc kcll
győrnie a világosságot, és csak akkor hasz-
nálhatia, ha látni akar. Mindon új tópóst tiirel-



mesen meg kell fontolnia; de mindcnekfcletÍ
lárnia keli, hogy világossága csaknem hibának
számít. El fog jutni egy olyan pontra, amikor
mcgérti, hogy világossága csak egy pont volt a
látása útjában. |gy győzheti le a második el-
lenségét, és ezze| olyan helyzetbe keriil, anrikor
semmi sem sértheti többé. Ez már nem lesz
hiba, nem lesz pont a szemei előn. Ez lesz a va-
lódi hatalom. - Ekkor ráébred, hogy a hatalonr,
amit oly régóta hajszo| az övé. Arra hasz-
nálhatja, amire akarja. Szövetségese az uta-
sításait várja, és kivánsága parancs. Mindent lát
ma,ga kiirtil. I)e ezze| szembe is találta magát
harmadik ellenségével: a Hata|ommal! Ez mind
közül a legerőschb' És a legtermészetesebb és
legkönnycbb bchódolni neki. Végtére is az em-
her legyőzhctellen. Parancsokat oszÍ; kezdctben
kiszámíÍott kockázaÍokat vállal, r'égül sza|rá.
lyokat alkot, hiszen ő a rnester. I.,blren a fá-
zjsban az ember nem veszr ószre a közeicdő
harmadik ellcnséget. Flír1elen, anélktil, hogy
észrevette vo|na. e|vcszlctte a csatát. F'ilcnsége
kegyctlen, szeszély cs t'mirerré váh trrtatl a.
- I]lvcszti a lrata|mát?
- Nern, a világclsságo! i:s a hatalrnat nem veszlt
el soha.
- ,\kkor nri kti|önbözÍcti rneg a fudássa| rende|-
kező cínbenő|?
^ Akit a ha1alom legyőz, úg1 hal rneg, hogy so.
ha nem tudta meg, hogryan kcll vele bánni" A
hatalorn csak sorscsapás neki. Az iiyen ern-
bcrnek nincs konlrollja önnraga Íöiött, és ncrn
1udia, hogyan ós mikor has;rnália a hatalmát.
- Véglegesnek tekinthcti"i a veresóg czektől az
elIenségekteí|?
. Természctesen. Íla czek köziil cg'v- is lcgyőzte
az emherl, tovÁbb nincs mil {enni^
- Ncrn lehctséges pilciáui" hog1r az cmber. akit
legyőzöft a hatalom, he|ássa a hibáiát és i<'lvá.
tegye.
. Tticm. lla eg'vszer bchódolt. vége van'
. l)e mi van, ha csak átmeneti|eg vakiija cl a
hatalom, és ar.után az embcr elutasítja,l
- llát akkor még mindig folyik a harc. Akkor
még rneEprtibálhat tudással rcndelkező emberré
váhi. Akkor győzik le végleg' ha elhagyja nra.
gát, és már nem is próbálkozik^
- De don Juan, akkor lehetséges, hogy valaki
évekig áladia nnagáa a fé|elemnek. de vógtil {rrrá
Iesz rajta.
. Nem, eZ nem íg-v van. IIa behódo| a té.
lelemnek, soha ncm ftrgla lcgyíízrni, mcrt c|-
meg}' a bátorsága a 1anulástól, es nenr is pró-

bália újra. l)e ha a félelem közepette próbál
tovább haladni évekig a tanulás útján, akkor
végtil is |egyőzi, mert soha nem hódolt be neki
teliesen.
- Hogy győzheti lc a harmadik ellenséget?
- Erőszakkal el kell utasítania. Rá kelt jönnie,
hogy a hatalonq amit legyőzöttnek hitt, soha
nem lesz az övé' Tartania kell az irányt, és
mindent, amit megtanul! óvatosan és hűségesen
kel| kezelnie. Ha betátja, hogy a világosság és a
hatalom önmaga feletti kontroll nélktil súlyos
hibának számít, akkor ér el arra a pontra, ahol
mindent kézben tud tartani' Tudni ftlgja, mikor
ós hogyan használja hatalmát. Ily módtln győrte
|e a harmadik ellenségel. Ekkor elérkezett a ta-
nulás útiának végóre' és akk<lr figyelmezÍetés
nélktil, hirtelen szcmbetalálkozik az utolsó el.
leaséggc|: a7' Öregkorra!. }jz nrind köZjil a
legkegyetlencblr, amil nem lehcÍ teliesen lc.
győrni, csak harccl|ni lehet ellcne és kósle|tetni.
- Ekkorra érkezett e! txia az; ember, hog-v nincs
töbtt Íélelmc. eiméjének nincs tiirclrnetlcn vi-
lágossága, amikor tninden hatalmát kézberr tar1-
ja, ugr'anakkor ellcnállhatat|an vágyat éter',
hogy- nregpihen.ien. [Ia leliescrr átadie magá1 a
pihenés és f'clcdu{s vágyának, ba vigaszta|ást la-
lál a saját kimerii|tségétrcn, akkor e|veszlcttc az
utolsó meiletct . c|lensége gvcngc' öreg tr'Ycm-
lésként le{töíi" Visszav<tnulási vágya |erombolia
az cléfl világosságot, hatairnaí és tu<Íást. Visztrnt
ha ae enrber |eúzza a fáradiságtrt. és végigcli,
amit vigzef!' pn'rancsoi, akkor nevez|rcljiik Íu.
rJással rendelkező emtrernek. nttlg ha csak egy
pillanatig is az - abban a pilianatban, arniki:r
fglveszi a harctÍ utolsó, |ggycízhcletlen ellen-
ségér,el. A vi|ágosságnak. batalrrmnek és iudás-
nak ez a pillanala elégséges száiltára,''

N
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,,Mindig észben kell tartanod: egy ösvény az
csupán egy ösvény; ha úgy erued', nenr szabad
rálépned. akkor semmilyen körülrnények közötl
sem kell ott maradnod. Hogy ezr ilyen világosan
lásd, fegyelmezetten kell élned. Csak akkor
jössz rá, hogy minden út csupán egy út, és sem-
mi kár nem származik sem rád nózve, sem má-
sokra, ha szived parancsára otthagyod eá az tis-
vényt. A szándókodnak azonban - hogy a vá-
lasztott utat járod vagy letérsz róla - félelemtől
és ambíciótól mentesnek kell lennie. Figyel-
meáetlek: minden utat alaposan és tudatosan
vizsgálj meg. Próbáld ki annyiszor, ahányszor
fontosnak tartod. Es ekkor tegyél fetr magadnak.
de kizárólag csak önnönmagadnak egy kérdést'
Ilycn kérdóst csak cg-v nagyon öreg cmber tud
fcltenni. Jótevőm heszólt egyszer erről, amikor

még fiatal voharn' és túlságosan Í'orrt a vércrn.
hogy cá Í'eltbgiam. Most már tisztában vagyok
vele' Mcgmondom mi ez a kérdés: Van cnnek
az útnak szíve? Minden út egyforma: sohova
sem vezet' Az ösvények a bozótha vezetnek,
vagy azon kereszlül haladnak. Saját ó|etemben
hossá.hossz,u ulakat tetlem trCE' rnégsem
vagyok sehol" De jótevőm ksrdése megvi-
lágosított' Van ennek az útnak szivc.l I{a igen,
akkor az út ió, ha nem, akkor haszontalan.
Egyik sem vezet sehová, de míg az eg-vik szív-
vel rendelkezik, a másik nem' Az egyiken az
ernber örömnnel utazik, és amíg aZ ulat k(iveli,
eggyé olvad velc. tla a másikat vá|asztja'
e|átkor,za az életét. Az egyik irl erőssé lcsz, a
másik lc1ryöngíl.',

Rosencrantz és Guildenstern halott

A ké1 szerc.pliít - IIamlel gycrmekkori cimtloráii
- .fl királyi udvarba hivatjált, útiuk stlrán
vÉndorsziniszekke| futnak össze.

'. . Áit;t Közönség. Ne mozcíri|janak! ...
Remck. Mily szerencse! Flpp.iókor.

- Ugyan miért.l
- Kczdtünk trerozsdásodni, méiypontra

.iulottunk. }íolnapra eselleg mindenl elÍ'elejtiink,
és visszalirünk a rögIönzéshcz.

- Csepiirágók vag1'tok?
- Azok. ba az kcll maguknak' és ha már

ilyen idők járnak. De egy kis pénzcsilingelésért
kaphatnak vircs románcol olaszból oíoz1a.
Nem sok kívántalik. egyetlen pénr is
muzsikál..., ha arany' Tragidiajátszók..., szolgá-
latukra. Játszotfunk rnár nagyobb há.zrnak, de
azért a minőség is ér valarnit'

. Tragédiaiátsnik... Mi igazából a mes-
terségiik?

- Tragedia' uram. tla|ál és |cleplezés,
cgyetanes ós eg-v-urdi' Ronyodalmak' Illvissziik
egy másik vi|ágba hol intrikát, illuziót talál.
Bohócokat, ha tetszik, gyilkosokat. Szolgál-
hafunk kisértetekkel, csatákkal, [rősökke|, gaz'-
emberekkel. meggy-ötört szerelrnesekkel. Poó.
tikus szcónákkal, gyalázattal vagy meggya-
lr{zással, esotleg mindkettőr'el. tlÍítlcn hitve.
sekkel, nreggyalázott szjizekkel, in Ílagrantival.
Jó pónzért, ktilön feiárra| Nem sokba ksrü| ha

nézik, és nem soh}al tiilrbe ha kedviik támatl
rószl venni a játóktran - ha már ilycn itlők
1árnak.. '

- Milycn idők?
- Kozömbösek.
- Rosszak?
- Gyalázalosak. Lát va|ami kcdvérc va-

lirt? Szcrcncse, htlgy crrc jártunk.
- Nekiink?
- Maguknak is, Kinck a dcszkákon iut

szercp' kinek a páho|yban, eg}_azon pénznek kót
olda|a' lllt:tve rnitrcl sokan vag'vunk, két pónz
azcnos oldala.

- Szóval szr-rencse volt'/
- \/a&v vógzcl.
- Á. magukú vagy a mjink,]
. F.r,, ama7' nélkül mit sem ór.
. Akkor vigzct..' Airt mondta belejátsz.

hatunk a cseiekménybe'l
- Ax hát.
- I)e nriért kell obszcinnak lennic.l ljl

voltam készii|ve rá, de cnnYi az egész,| Seínmi
rejwény' semmi méltóság, semnri köhészct.
C]sak cz..' Egv pcrncrgráf komediás és ribancok
sripredéke.

. Láto{t vrrtna iobb időkbcrr! A.kkor még
adtunk az erkölcsre'

. Szóval maguk nem csak kizárólag szí-
nészek.}

- Bezárt'ilag. ufam.



- Foga|mam se voh, úgy értem hallottam
ilyesmiről, dc |átni még neÍn |áttani. Mjt
csinálnak igazából,l

- Nagyjábó| a sz,okásos témáknál ma-
radunk, csak megftlrclítva. AzÍ tesszük a szín-
padon, ami tzon kivül is előfordul. Hisz minden
kijárat eg'vben másvalami bejárata is.

. Várjon. Mit hajlandó tenni ennyiért?
Tudnak jó darabokat is?

- Darabokat? Ö..., igen.
- Valami görögöt? Ismeri tán az- antik

tragedir{kat? Véres mészárlások. istcnek után
vágyakozó hajadonok, esetlcg vica versa' Lz a
Ínaga műÍaja, nem.|

. Nem mondhatnám. Vér' szerelem. re-
torika a mi területtink. Netán ugyanez szere|em
és relorika nélkül, vagy vér és szert-lern relorika
né|ktil, esetleg vór és retorika szerelcm niikíil.
vagy mindhár<rm cg-yszeíTe' escl|cg cgyrn;is
után. r\ szerelem és relodka azonban vór n('lkül
nL'm megy. A vér ktitclező. tudjl* csupa vér iu
egész..,

- HZJ kívániák az emberek.l
- Ezze|, ludunk szolgúlni.',

,. - Nem cz voh a vésc?
- Vógnek uevezné ezÍ? Mikor rnés szinle

mindenki él és mozog.i Úristt:n, csak i t'utt.
testén át. Nincs művészcl szerkeze! né|kiil. a cól
az esztétikai, morális és logikai ví^gkifejld.

^ l:z csctben mi az?
- ,{z strlrasem váltoeik. ijl kell julnurrk

addig a ptlntig. htlgy aki balálra van kiic!(ilue.
mindig meg is haijon.

- Kiielölve']
- Általában el kell .jutnunk a legvégsií

pontig' aminé| rosszabh már nem is lehet'
- Ki diinri ci?
- Dörrtcni.] ., Íneg van irv'a. T'ragédia-

jáÍszók vag1'unk, választásnak itt nincs |r.:lyc: a
russzak dieslelentil vógzik, a iók szl:Ítn-

] li'l'ár;] s'abolca
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Hallottuk, hogy egyes iskolríkban a fe|vételi vizsgasorokat meg lehct vásárolni . temlészctcscn a fe|véteii
vizsgák utin' Mi is gondolrunk cgyet. és ha nem is az értékesíl'és, de a nyilviinosságra hozatal ötletét mi is
kölcson vettijk' lme a teljesítendő felacla1ok (egy rész,e)'
(Aki újra ''felvételizik'' a Polilechnikumba, iuttassa el a I) tbladatsor mego|dásait Marosvái:i Péiernek, a
Íbgalmazást pedig Jakab Juditnak. A vizsga.Íbltételeket: a kidolgcrzásra szánható időmennyisóget, il|etve a
sesédeszközökről valT lemondiíst tartsa be minden ielö|1l)

D FEI-ADAT
(A megoldásra Íbrdítható idij (isszescn 60 pcrc.)

I. MF,S}.,

A Százhoidas Pagonyban Íőzsde nyilolta meg kapuit. Rróker (iidát bízta meg barátjCI Mackó Mici
(csacsi örcg medve)' hcrgy vásáro|ion szánrára |0 000 Ft értékbcn rósilvclnYckel'
A piaeon Nyrszi , Malat:ka és Fijles lrocsátanak ki résn,ény'-kel. Ennek rnegfeleiően .iegyezni
(vásártrlni) lehcl 2000.200Ü forintos órtéken ,.Nytszi-bará1ai'', ,,T.lLoS av ̂ ,, (i!íalacka) ós ,,Fiiles-
kuckói áórt'' résr,vénYekel.
Az előrejelzések szerinl egy óv nrú|va a -..Nvuszi-hnrátai'' rész-v'ónyck a7 r:redeti ár
1,S-szsreséórt lesznek i-ladhatók, a,,TILOS az' A.,, rósz-lények értékc a vásárlási értéket annak
4/-5.evcl haladja ma.id n"leg, mig a ,.Fü|es-Luckiiiáért'' rós;zvények crtékc 'd?' eredeti ár
600Á- {rl a| filg növekcdni.

l .) I-Ia helyesek az előre-ielzésck, rnilyen áron adhattik el eg;- óv múlva aZ e€}Icc rés;rvények'l
a) ,,Nyuszi-bará{ai''
b) .,Ti los az Á.'1 Ma|acka)
c),,lli!les.kuckój áér1''

2"\ FJányszrrrosárs növckszik cgy év a|atl a Ma|acka által kibocsátott részvcny ára1)

LI ány százalékk a| n(ítt a .. N yu szi.ba r áÍai', rés;rvény ára,l

Mciyik rósn'ényből nrcnnyit kel| vennic Brtiker Gidának ahhoz, hogy mcgtrizalását a Mackó
]\{ic:i számára icgkedvezőbb módtln Íeljesítse (fe|tessziik, hogy nrind a |.izerer ÍirrintoÍ elköltiX

a) }iiytlszi által ki b'rrcsátotÍ részvénytrő|
lr) Malacka által kibocsáÍeltt rés;n.ényből
c) Füles á|tal kibocsátott részvényből

Legfeljelrb hány forintot nyerhet egy ór, alatl Mackti Mici a tőzsdén, ha l]rókcr Gida ing1'en
dolgozott ncki?

Mackir Mici rnobil teleíontrn ana kéri Rróker Gidát' hogy mindegyik faita részvénybő| vegyen
inkább kettőt-keftőt, mert nem akarja megsérteni a barátait (Nyruszit, Malackát és l-rülest). A
vásárláshoz hiányzó péná Bróker Gidától kéri kölcsön, de nem ingyen, cserélre a kölcsönzött
pénzen felüt még a kölcsiin |\a/a -át is visszafizeti majd.

a) IIány forintot kér kölcson Mackó Mici?
b) Mennyi perrzÍ kap vissza Bróket Gida Mackó Micitií|.l
c) Mennyivel lesz k1bb pénzc Mackó Micinek az óv végén, minl az év elejón.}

3. )

4 . )

5. )

6.i
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II. feladatcsoport

Összeadfuk az' egész számokat l l -1ől kezdve egészen l lO-ig
2 l-  +-

Melyik a nagyobb ós mennyivel: 1= 3 ? .
2 '

Mi |etl az erednrény?

hogy  f ( ) l yama tosan
címr i í !  e s ze  dbe  i u t .

9. Egy téglatest étei 3 cm, 4 cm és 5
léglatestet a lapjaival párhuzamos
keletkező összes kiskockán hánv
összege?

vasy B= -2=- I ,
z+5 l l

4
cm. A téglatest pinden.lapjáÍ. befestjük zöldre, majd a
síkokkal l cm3-es. tiskoclama vágiuk '';i."'-így
négyzetcentiméter lesz a festetlen lapok terii|etónEt

l0. Tegyük fel, hogy ellátogatsz egy szigelre, ahol minden ]akos ltlvag vagy lókötő' Tudod,hogy a lovagok.mindig igazat mondának, a toktitot< pordig mindig hazudnak. Ráadásul asziget néhány lakosa furkasemtlcr, *it"k megYan a7' a kellemetlen .."kil;. 
-h.;

éjszakánkénl embercvő Í'arkassá válik' A farkascmüerek is lovagok uugy rokötilk.'-"-' 
u\'6J

Ilárom embcrrel beszélsz: Abadrrrral, }luraduval és C]erubállal, i}s rudöá. nogy pootosan egyközü|ük farkasembcr. A kövctkczőkct áltiri ák :
Abadur: Ccrubá|Íbrkascrnber.
í]uradu: l.Ien:lvag.vok farkascmlrer.
Ccruirá|: Köziiltink legalábh kefien lókölők.
T.ovábbi inÍbrnrációkat cgyikiik som hailandó közölni.
a.) }Ia útitársu| keilone választanod egyiküket és fontosabb az, hogy úlilársad ne legvenfarkasember, mint az,, |xlgy ne legven toÍtite, akkor me|vikíikeÍ válaszÍanárl?
b') Anrelyikük farkascmber, az lovag vagy lóköti!?

l I 1 39 {* os:rtá|y lanulói három nyelvet tanu|nak: ango|t, németeÍ és franciát. Minden cliáklegalábtr cgy nyclvet Íanui: ango|t l4-t.n, némelet lí-"n. franciár l |-en. Pontosan két nyelvclösszesen ó.an tanulnak. Hányan tanulják nrindhárorn nvelvcti'

C FELADAT
Ö N eI 'LÓ sZÖVE(}A LK(}TÁ S

(A nregoldásra fordítható iddi összesen 20 perc.)

d

Az  a l ább i  címek k ö zü l  - cgy_e l  ke l I  vá lasz lan t r r l .  Kér i lnk -
kc rek  mt :ndatokban .  í r j  !e  rn indeut "  ami  a  k i vá |asZ t ( ) t t
Engedd szabadon gondo la ta ida t !
t Jgye l i  a  nye l vhe1yess óg re ,  a  he l ve sí r á s ra .

|  , I ,énz  be  szé l ,  ku tya  u
2 .  A  nagy  ba lhé
3 '  Pad l ó

ga-t
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óe.ruoen,/,e,/,gu,i,.. é7úÍamt,Áiilrllan mbule*lÁincÁ1 r.*4i rnrgrcÍ,zil. ió,ffi,e/,...

;,*_c"lÁiÍ....

Az ember tervez

Az enntrer lervez,
az Isten végez,

I)c ebben az életben.
IIa nern vittó! még

scmmilvéghez,
r\z nem a vilcllcn

művc,
I.Irrg3'a szakadék széión {ilve

Scmmibc ltigó lábhal,
Ilaragban ál!sz

az egé-<r' világgai

Az cmbcr tervcz,
az istcn végez,

Nincs semmilyen'lélellcn,
A torkod, ha pengót érez,
ili ne hidd, bogy éiellcrr

It:egyvcr,
Szarok bclc, nckem nem kclll

Semmilyen törvény légcd
Semmi sem véd meg: véged!

Vigcd!
N{tlndom: \réged!

,\z cmber ten,Lrz,
az Is1*n vógcz,

Niucs semmilyen véletlerr.
A lorkod' ha pengét ercz.
F:l nc bidd, hogv ólcl|en

Fegwer,
Szarok bele, nekcm nsm kell!

Semmilycn törvóny téged
F)gyik scm véd meg:vógedl

Viged!
Mondom:Vésed!

GyiÍrd tisszc a lcpcdőt

lilhagyott,
mint a kiÍutópályát a gép.

U.jra egyetlül,
ludlam, hogy lelép...

C) az é'gen,
én mtlg a rcpii|őgipen,

Tcke.rek gyoísan'
talán m{g utolórcm"..

A lrüvel;"kuj.jam az tlgre mutai.
Á csizmámoil Yaslag a p{)f'
Láttw magam clőtt az utat,

Ki vi:sz Í.el ilvenkor?

I |íjtt crn ki lomitcrck"
Mögöt{cnr mirfiildck,
Néhány óra nrúlva egy
Lji világban órsz Íö|dct.

Várom, lrtlg'v szóljiin a tclefon,
I álod, kiinnyítck magamonJ
Va'rtlm, irogy újra itt iegy'err.

Kevis a szó;

(iycrc. gyiírd iisszc a lcped{ít
Vcl;ri!1

Magányos rzpúlő

Szerelni akarsz, de nem mered,
lehet, hogy ón vagvrrk au

embercd.
Idií kell ahhoz, bogy megtalálj,
Iingem ntég nem ismer az FBI.

Kezem a fcgyveren, íe|e a 1ár.
I-i{íttcnr van nrég néhány lra1ár.

Ncm Íbgcrm has;rnáini
a coh-onial.

Áthar:rpclm csendhcii
a  k ' rkodal . . .

Eltclit minkct az élvczel,
az (:n ha|álomat is é|vczcd,

}itlziilünk lcsz valaki
az áidazat.

Mi vagyunk az ultllsti váilrrzal.

Nyújtorn Í.c!ód a kczeimet,
.,\nni benne van, még

clvchctcd,
l:ioidtrzorn a kjitelÜkct.
Á lcghajó ciszáll vtlecl'

Repiilünk, rcpü[unk!
Mint cgy magánytls rcpül(í

l,,,) RepÍilünkl
{ Repiiii vclcm babvl

/Tankcsapdal



( avagy: mese egy szern se )

Hosszan, melegen sütött a
Nap, de a vo|gyek mélyén. ágas.
bogas és tiiskés bokrok alján csak
nem tudta felszárítani az éjszakí*'
nfirkosságát. október közepe volt
már' s a hulló leve|ek nedvesen
pihentek a fák alatt, nem zörogtek.

Ktrtemanó j ólesó faradsággal
húzódott a pattogó ttiz mellé' E.gész
délután a fosáott kukorica]eveleket
válogatta, hogy a hordók dugója kÖré
mindég frisset lehessen tekerni A
kukoricasuhé szellőzik is. zár rs. és
megőrzi abar izét-zamatát, jó erejet
Ezt Sző|óanyó magyaráaa el neki'
bár meg kel| r'allani, Krirtemanót
inkább az édes szolőszemek
érdekeiték. E|sősorban az illatos
sárgásfehér ízlett neki. de a hosszukás
kékesfekete és az áttetszoen rózsaszín
is. Utóbb azJán már rá sern tudott nézni a ponyván gÉlő válogatott fiirtokre.. . Amikor aztán
a kertész a koradélutáni órá,kban fuzet gyújtott a vacsora alá' KÖrtemanó megnyigr.ássai
gondolt a gulyás sos.fiiszeres levé,ben főr,ó burgonyszeletekre.

A lángok azóta le|ohadtak, s ae elfbgyott tőkék gocsÖrtös darabjai, a repedt, korhadt,
tctrott akáckarók parázzsá váltan hunyorogtak' Hosszan' csendben néxék az.izza zsarátito-
kot, aminek társai benn pattogtak a présház vaskályhájában' a szoba éjszakai rne|eget igér-ve.
A diófaról e|nehez,i.i|t levelek neszeztek alá, a pincefal tovében kitartóan pirregett eg1'hlcsok.

Atu'z szélén egv parázsló ág most roppant ossze' és a cs<rnkok végén apró
lángnye|vek lobbantak fel újra sárgán, vorosen, kékesen villódzva.

- Mint egv varázslat - SuttogÍa a Kortemanó. - Megigéz, elbűvn| Csodálatos!
- lgen - mondta a kertész. - A t*tz, a táncoló lángok vagy éppen a ktilönos ábrákat

rajzoló izzrs paraas csodálatos látvány'. Ősidők óta mindig vannak. akik ttizet raknak é-"
körülülik' Nézik a lobogó lángokat" a sisÍereg\€ pafiogó ágakat. Mennyi faradság pihent rneg
már a tűz meliett! lv{ennyi fazás és félelern oldódott a langok koze|óben! Milyen gondolatok
fonódhattak az illanó fi.ist kozé, és hány mese született a übráló fenygk kozÖtt!

- Mese? - nézett fol Szőlöanyó. . Valóban mesék lennénekl A ttiz torténeter igaz
torténetek. Épp annyi bennük a feny, mint az árnyék..' t.egfeljebb még nem történtek meg...

KÓnemanó szívesen hallgatott volna akár a kertésaól egv mesét. akár Szőlóanyótól
egy még meg nem történt igaz tÖrténetet, de a szeme majd leragadt' A kertész fbláilt.
Szőlőan)'ó vele egytitt. Kortemanó elr,ackolta magát a sárgult szőttes a|att, és a kályha
duruzsolásiít sem hallgatta sokarg. Elaludt, s almában fenyből és arnyakból' langJibegésből'
ttizropogásból, hulló |evelek apró neszeiből szőtt álmot látott.

Másnap ku|onos érzéssel ébredt, és soha tÖbbé nem hiányzott neki az az egy e| nem
hangzott mese, mert későtlb is, máskor is. ha a trizhe|yen fel-felparázs|ott néhány kortefa-
kéreg, álmaiban sorra felbukkantak a wz igaz tÖrténetei'. '
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€gyszer hirhr], t,|, u tu,vrrsznak:
Tuv*sz

- Polisoknak szeretettel -
Motló:

.,. Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlen - isméteite a kis herceg,

hogy jól az emlékezetébe vesse.

- Az idő, amil a rozsádra vesztegetté|: az teszi olyan fontossá a rózsádat.

. Az idő, amir a rózsámra veszÍegeíem... . isméte|le a kis herceg. hog,v jól

az emlékezetébe vésse.
' Az ernberck elfelejlették ezt 8z igazságot - mondla a róka. . Neked

az<rnban nern szabad etfe|ejtened, Te egyszer s mindenkon-a feletős letÍé|

azért, amit megszetídítettél. Fe|elős vagy a rózsádért...

. Felelős vagyok a rózsámér1. ismételle a kis herceg' hogy jól az

enrlékezetébe vesse.''

Ántoine rle Saint.F,xupery: A kis herceg

J!,p,,i,.,GgJ.j |rcftl hituli a Ícy,a.s:.ti)
. \crn.
Cs^til: áre:r,i |e,lvl, i,go,: Iittel.
. . \ r , r r r
ltl'ttü, Iritlttttti k.ell o ríig 1et, t.rv,ltJt,|
t!.el n

fedhet e|. kepzeletiinkkol ra,altt hrljrrrílri's.
.Nent
s :'ab, u! r r:g.ntl tl t t ut k Q l ór,O t b e' rn t ilttlt t i, t t tp l. i

l1,í.||Tl

ltinne, r,l', scjt {;riilftv'k v,élnp, h,tt:tt,gnrtk'
..,r1irri
!;ttrÓl'. t:Ílp,ltscg Ír,nnt, . :;zép trtt,as:. téibp lnilI.

, Newt
j ti :'ut nll r 4t, gsl r t)b tilt,t t, t t té g is l itt<' I ut ui t.. u,

,  t 8 ! l t

fr:|rr., nteg lelrct prtibalni té|r,n, tctt.tts:,rcjl bcs:c;lni. tlp
tletr'l

rerné]t:',e, hog1 trl,eleg tavasi helyt,tt :ord télbr. jilra
trcm
igaz elnbcr, jóbarat, ha'nem rlrpgltt1,i hazug lPs:d,
,I,e/lt

ktt:r t s :p ít.r u l b o rít o tt, e, g't1 e tl e rt f i'r r. s a' rii 4 1 o : r l r tl k ct,
.Npm
lt z c g9 ctÍ e l t' h unpnt, b eht izo t t,| a r&r r .srrl:ril,
.Nnn
a ngíÍo rózsake,rt rozsái, csdk eqy ró:stts:al lulrlnatos

5 ; 1 ' 7 7 Y h t t r .

.\brrr
t ö r ó dr e fb r ga t e pqrl . d a.k >l n i. mr: gp r ó b á|' r li cl n i a n d l ni
tTem
n,é zt:r' h<i r i |ru r t' n e gf a11 o t t ii EI ! e k p t - l e h pt,- r.,.>
. 'Yprrt,'

, f; anna,tcls ta,u,aszi.[tÍb en kérdasérr:. rónu a tawts:'ntzk,
tutm
tobbrc, (:sak eq! birnbTzo kérdésre, mritlrp
,'Le.m
ttzga,dva el,tnond|n,ttan't rcblli-: mitől téI Q to.|,iasz e:j

t,Q|?Gs: a té{' rle
nptt!
wlt kérdés, i4u rÓka |ett rőt ószi sakl|, melu
tTem
bizottu{t kikeletet, rttgyogast, nemfedhet fe| homályt.
,Npwt
mutathot rliosl sí?n? nást, mint: fctr.as:-lrztrrts:-.
,tQtn,

t e l.:en,, 'lJtgl1 e z,ó' t.in il ó, gt f i n: pn Í, ebn ú' Ió "
, \enr
téli tnzug so.kál,Iuuvnt igaz, új ht,ndájú' pEliat,Ipl"t

i3u z,án fu rcs a : róka - rrjzs aszál,

Íatasz'i, lrig1 ziitnmögésti' 'jriszag.li széÍ: simognsd, az
r,rnltprpkct.

.A?nr
tphomek ik ró|a, ho47 rnást látnak, mit nrlznek.
n€n.t
tudiak, hogg mást halktna|<. mit suttogsz,
nem
túbasak Tlc. csrrk érettenek, ezért elpspttek,
.Virn
baj.lza npm értik bo|oncl róka.sr.éI szrtvát.
,Nptn
tagadhabd mag oket (lz,ért sern. mert iErtz'kti,annük

,7{'JÚk,
. \inr
kűl s:Q; l(rl1r.s:l s:.elt:.iiLarrú robnrl,
l i ( 1 i l

kr l. l trptr tl. ,, lt 'g. !t,r xt jtvtlrtrl, s:;rrr/ s:ol:orl rtvg (rtr.
. . \ i r r t

Ic,lu't tt"ic:g ncnt |alni a: író,tt,l1Ított Utl.c:ckoh pri:t',
, \i+ri
lph.pt t'tc+n srtintilnt rr Itrt:rtpril tiwtgaro. erris':akct!t

c,rt sa!astt!.'
. \ir.nr
s:,al,.ilcl k;j:,t;ttt,\1rl tté:lti azt: trzirri t..is.:i r.lígi71,1 tl:' ri|ta,|rt

jÓznn,nttk rrlt nzÓdrú

I t('t'tl
törodye rple , hog! c:' a leg3tag11riLlb res:{,Iqes ha,zttgs,óg.

. \,,i,rr; 
tnir nwga pr'ritt prk'a,pt'

{O ! lt lr l r,a : r p ?',iI r t t I t lb a n igo,,.l ia k r,í l i,
I  t f t i l

i.t t ci.l: t t,., r n i n tl r.n i.Á.rl l,'s:,l c :'a,I t,'tl I u :.t tgg ii,for t h |l.
. \cnr
&ésit r; perr, inikttr rújön r'rre. c]r, |atus:i g;.r1| gottdr>Iott
I tetil

t,lrlju-a' lr.ry31 ekkt;rrtt ttttit. ó lc:.sl srrkril, rriini
l,d|yentw,k ,rk,orelttil |,útjrt ct rókát,')

.7tr kÍlc"sit, a:ötr.! réklkc,t sinrcposd si{l,ltrutnato.s s:r.'l...,úrlr

hjl i lr i. rsttA. írc,:l l i !eilpt iqa: l l i ltt.!.
.  \ ? r r r
{c}ni. |ó,tlttttli ke|| a iiweket. ttwlt1ekct
t1en|

fedhet r.Í lu.:lg,.i lul. l|atoti Itó.

{<zvaszi álnrck.,, nlelt1ek nuárbóI tls:.bc,, t.)s:b,l telbp
t'Lern
percril, Pprcrc. hlt|7,,tt7 t'rró| érrrl p|kísémt,k
tletn

fel edve nrJ ere t. o s :.t, tpl e t, 7t o rrt1t ti s ro : s t i k ct r tt, l,
,lprrr
tt)rötvr: ki hománt1t az érte|embot, r1r, ig<t::<t, lóre
minden é|etet.

&.d ó k zö| dj ét, t r t c dá t ű tr, l:é t' fol y ók c a il clgti s a t
l1pr7 t
taqadia sqtki: tn,erl lá|jo'ér:i: .rrtrrt.s: t,ttn, .TQr.asz,

{qtkant
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Meghívó

Nyauri c&bor c l{o-ős-r'LrrnaL|
A nyári körösi vízitúrának már hagYományai vannak

a Politerhnikumtnn, hiszen a régmúlt 1992.őta minr-ien
évben megszervezttik. Kialakrult egy,,törzskriziinség,,,
akikkela Szanazug is Csongrád közótti 150 kilomí:tert
több (r')ízberr e'grnitt iapátclltuk r'é8i8. Fjl'tbt'tr az ér,ben
úgy alakuit, ho8y a ,,hidrofiI oldallárrcrlkka|,, {al,a't,
cvezőképes katokkal) ren-
delkezők választhatnak a 

'|i.

sza és a Korös (nr' i rrreg
Kőtránya) liabiai kiizijtt U gy
gtlndoltam, ta}án ebben az
í.vben, , rendhagyó, ,  prog.
fáÍ'tllul kellene mt-ghirdetrú
a Kiiröst. Ezt a nyarat ''.g,véL>

ként is a Íolvón tcj|teném,
tnert a szakdolgozati munká-
rnai a foiyó rrrikro|riológiai,
ókológiai vizsgálii táLú| kcszi
tem. Még mieiőtt bárki ha-
nyatt- l rcmIok menekűlne
még az ötidtőt is, nrcgn1tg-
tatnék minden}dt, l^rog,y nem
lesz ,,termész'et őra,, . Legfe!-

iebb arról vcllna szó, hogy a
sztlkott fi:lszcrelés (gulyás-
ág,vú, lángszőr i ,  " ' )  mel let t
rrrikroszkopokat és minta-
r,er'ő eszkrjzijket is virrnénk,
.nehez:éknek... Akit érdekei'
megfigyelheti a vízberr ólő ál.
latkákat és növérrykéket, akit
kevésbé, az megfigyelheti
amint rne11fi1;yciürrk, akit pe-
ttig egváltalán nen.r. azt én íigyelenr ."!i.. ' lán sikt:rűl g'azclaság,osabb megil i l lást ti l lálrri. 

.|clrát a
A turlonrányos rész tehát önkéntes It--nrre, persz(: tavaIyi 8000 Ft/fíjs kiiltsi'gr:t ncnl szeretlrérrk (sokkai)

szivesenvárokolyaniele.ntkezííket,akikszeretnénckkijz. túl|épni. Fclntrrs információ rnrig, hogy a terve.zett
remííködni ebben is. Lényexe a dolog,nak az, Irog-y a víz. időptlnt ne.m fe..ii a többi iskolai táLlrr idt:jót, valr1-
mintákbarl rnikroszkóppa| |átható algákat e; egv.ccjtű á|- színüleg iúlius 22 í:s aug,usztus 2 kijziitt nrerrnénk.
latkákat kercsnénk, tzeket nregszámolnánli. lerap<llnálrk Kérem, htrgy aki kedvet érez elrlrez a testi -éx szel-
i'agy lefényké'peznénk, később prdig me5határ<.'znánk, lcmi. c'rőprr1bához, az mielííl-ll-r kerr."ssen mcg!
|rogy kir,el is találkcrzhrnk. A mintákat a frrlvíl hosszá- VerGáb

bary és mélységében több he|yc.n venn(:n}i, lrulönbtiző
napszaktlkban' FilegencÍő es !ól feldoig<lzott minta segít.
ségével kiir,etkeztetni lehet a folyíl öko|ógiai ,,t.gészségi,,
állapotára, fel lehc't derítt'ni a kárcs folyamatrrkat ís aztrk
tlkait. Nyilván ízl(s dolga' de ezek a váltr:li:atrls formáiú
es szírrű ólíílények szemet gviinyörkiicltetijt.'k is. F]zen a

tenileten rré'|rárrv lrílrrapja ala-
krrit meg a Kiirtjl;-Maros lieni-
Zt:ti paÍk, erurek igazgatlisága,
valanritrt a Kilr(isvitlfki Vii:-
iigyi igazgattiság is segíterró it
váiIalkrrzásrtrrka t.

A r'é'Í{le8t's }lrtlgra nrilt
a résztr't 'víikkt' l t 'g,yt:ztt-tvt
alakítarrárrk ki, l l tur' lr inrálrvtis
szernpontcrk lcgfcljt:bll az ál-
lc lmásrrk szánrát  i ' s  ht iy ' i i t ,
va iarn int  az '  ot tart i i . t 'k<rdás
ideiót befll itástr!111j1. J{.\ idií
t .set i r r  f rí  r . l  esrt . ,  t . \ .e 1 i '5r( . ,
szabar-l pro1;ra l-!1Í.r niiirdq:n.
képpt.'n bőségcs |elretííséget
h a g y n á n k '  A  k t . r l t s ó g e k c t
i gy t k : z i r nk  c s t i k k l n t t ' n i ,  . r z
iskola pl. sztlnrtl'lVcrrként'35()0
1rt.tal iti nrlrrir t:lrlrez bt.,,zi.á, bí.
zunk. a miniszti:rirtrni pítl1'á-
zat c.lftrg'ar-1ásái.l l ir l is. Ar étke.
l, ist az' cttdigi túráklrtlr ' lta.
stlnlílatr trldarlárrk mL'g|/ a,la?'
niagurrk fiíziink (ós rrragilnr
eszenr... ) l.egtiibbe a haiílbi:r.
ict és szállítás kenilnc, r-|e ta.
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Kipusztu[ és kipusztu|ós szé|én olló o|lotok l x-trakták
I. An erszftnyes farkas

(Thylacinrrc clntrrc{pphalns )

(A farkasnak öltözöít krar.{urrr)

Az egyetlen nagy testű ragadozö az erszényesek
kiizött. Nagysága és ravaszsága miatt vérlelernre szo-
rul. Ez az állat olyan, mint egy rtjvidlábú krrtya, akinek
kenguru mozgása van.

Az erszényes farkas Arrsztráliában élt, és ennek a
kontinens országriak a legnagyobb testű ragadozója
volt. Nagy vetélytársa vcllt a dingó, akit i0000 évve|
ezelőtt hurco|tak be az íísiakosok. Nem turl ta fe|venni
ve l e  a  ve r senv ' t ,  h i s z  nem vo l t  o l yan  a l ka lmaz -
kodóképes, rrrint a dingó.

.,\z erszónyes íarkasok gyakran nc.mcsak r'a.lon éiő
állatot ettc}k m(-g, hancm az ős|akosok juhnyá|ait is
eiőszeretette| t'lfogyasztották, lra a iuhász Íig,velmctierr
vtrlt. ljzért ellcnük irki hadjáratokat kezrlcm{'nyeztek a
X|X. századbat:, arni trlyan sikeres iett, lrrri4i' a szigct
iegcirlugottabh terii letein is egy.két egyed mararlt.

1930--ban [,i ltrdonbatr látták az utolsó íogságlratt tal.
trttt egyedct, hisz ekkor prsztult el, de ki'sííbbic'kl'ren
|átták niég ííket Tasmárriir északi részén, :'ííi nró14 lálr.
nvirntait i." megtaiáitírk..

Az erszényes farkas r.oit az, egyet|e'n hrisevíí r'rszé.
irves, alne|yik rrála jírval nagyrltrb kengurut is képtx volt
zsáknrányrrl c'iteni. Ha veszí-'lylren volt, iiltliizték' ak-
ktlr kengunr mrldiára nagy<lkat ugrcltt.

TIíres vil lt az, ers.z,enyt's farkas, his::en á|lkapcstit
oivan szélesre fudta nyitrri, hogy az t'gv síklra kenilt.
l{rlki:naihc;z lrasll lr!íran éiszakai életet éIt i 's nappaiiait
sziklába váit odukban tci|tötte alvással'

Jelitrnzők
Hossza: 100-130 cm, valamint farka 50-65 cnr
Súlya: i5-35 kg
Szaporodása: a lmonkernt 2-4 u tórl|a szii lctik
Etrendie: kiizepes rnóretű kenguru' nt,uiak, rágcsá.

lók és nradarak
}:gvéb r'rrr:gitlgvzések: lc'gu tc I já ra 1 9ó1 -berr | á ttá k, a

íai r,a lószíniíleg végk(:pp kiha lt.

avag.y atrogyan azt Mulder e1képzelr...

ilz éEz éto tudornóny minden mórcdik he|Íón egy hiclit megre-
belu|: beléerelzlene|t egy lorozotot. llort o P0LlilZTtR ilóric-
kt1o il elindit egy torozoloÍ czokról o kérdélekrő|, melyek oz
X-októk c. fi|mrorozatbon ludomónyor fónykón| tzeÍePelnek,
hololt...ez croh ri.Íi.

Merre forog avíz, amikor lefolyik?

Mulder: Aviz, a |efolyóban a Corit.l i is t 'ríj lraiására
az északi ós a déli fe'ltekén ellcnkez(í iráiryba ftlrtlg'.

Móricka: A forg(l vonatkoztatási rendszerbelr (i ly*en

a Fii ld is) haladil mtrzg'ást végző testrc eríí hat, nrely
eltéríti azt. I-la t'1;y forgó koron.gra (régi lemezi;rtsz(l)
egv tintás (dt' iózanl) pingptlng labdát tcszütrk és a
kiizt-pét(í! egvenesen kifeló gurítiuk, akkor giirbt' tirrta-
tryrlnrttt lragy maga utárr. A Fiilci is ftlrgti rtndszt'q t.'zrirt
az eli.ll--b cnr|ítr.:tt eríjvel' mt.lYet Corirllis cr(ílre'k lrír'ttrrk,
sclkszor találkrlzhahtr.k. F]z az-erő a ,,felclíjs,, aztirt, lr. lgY
a passzátszt.|ck nri}yerr irányban fujttak va5v pii id.iul
azért is' htlgy na6y tár,clságokra kilíjtt lrir,ec1ók t'óizá.
sárrá| íi$.".e|1.nrllt ' r,cszik az cltérulést is.

, '\ le it l lytlbarr is í:lviinvesül a Ctlri..rl is eríí' cslrklrrlgy
a jc}crrsegci lrlg,vm('rtékbcn befo|yási.lija a leÍrrli'ii g,er.i'
nretriája, kiipítósc í's a vízsugár irárrya is. A lc.fi l lyri ki-
aIakítása pc.dig ktlrárrtsenr egyfot.ma világ risszt's ir.frl-
ly(l jti ná I' i!,z ért a jclt.nség $Ya kra n,, frrrtl ítva'' nrií kr it| ik'

Móricka
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Dolly-E g,g p er syt efrt17.) Au)

Minap az,egszvilágon ismert és elismert magazin, a

Nature hitelesítette L)olly, a klónr:zott bárány léhe!öttét.
Ezzei újkorba lépett a tudománv és az cmberiség törté

nete' E kr-rr talán nagvon hasznos cs nagyon jír, talán na.

g,-on keserű és nagyon lossz lesz. Ki tudja'.'? Rlemző
munkám folyamán a klónozás alapjaitól prribálom a

Doltyhoz vezető utat feltárni. Mindebbe beleveszem az

,,alkalmazott genetika'' előnyei| háhányait e; veszélye,
it, Esszém alapvetően a saját véleményem fog|a hikriiz-
ni, de persze a teljesség igényével élve.

I Iogy is |ehetne mcghatározni azt a szót: ,,kl(ln,,? A

kión egyetlen kiindulási egyedből kizárólag ir,artalan

szapon tással létrelhozo tt utóds<lr; melyrrck ta gjai iirtiklt-

t.:ssigüket tekintve azonosak. ig,en ám, tic mié'rt filg,la|.

kozta tiák az etnbereket ezek zr,,hasttnrná s-klilrrok,, ?

Miért van szüksé'günk erre a termi'szetelicrrts l,epr().

rlukcióra? A vá|asz kézenfekvő: nrert bijrt niivcsztlrct-

nek égósi sérúlteknek, csonwelőt állíthatnak e]ti rákbett'

gt-'knr:k, nrájakat es sziveket hozhatnak létn. sú!)'trs lrctc'

gt'k szánrára' Ezerrl'ívűl a k|ónozás n..t'f;,c:ld1r."t kírráI a

r'ilág e11yre súlyosabb éielrneze;i problé'máira is. [)e r'arr

nrin..lezzel ka1xsolatt-.an egy nagyon fotrttls kúrdcs: Meg.

éri.e? A vá|asz: Nem!!! l.Je.m éri meg, mert az entLrer nctrr

szegheti mr-g a természet évtzrtrdts szabálvait. Az- etn-

ber nem lclrt isten (márcsak a prakfikunr oldaláríl! sem;

gond oliu lú tN-le milyen ktrvctkez rnényt.kkel iá nra a több-

e.z er év ts ha gyomá n.vclkon a la pul ó tgy ház ijsszecl mlá s a.

Mcrt l..a valí.rban i0 év mú|va embc'rt is kópesek ierrtrt!

trek teremteni a tud(isoli, akJ<or szerink'm lhtikárrt(ll ['r'

kingig, I,ei<ingtííl Vatikánig az összes vai|iis i'rtt'|nrct vt'

szítetré (x csak egy tudornányt meg'csúfolíl, pjoratív i'r-

tclmiÍ nretafóra szintjére süllyednének ..) V;iltibarr irdt-

kes kérdes összehasoniítani a klílrrgenctikát az: attlmfizi.

kár'al. Itt tényleg esszeríí fur'atkozni arra, |r..lgy aZ at()nl-

teclrnika is milyen veszélyes, és mégis mcrrn,vi iíl tl|tia}iit

fudta hasznosítani az cmberisóg. Lisakhtlg'y a vá|alz itt

st:rrr c11yértelniíí. Mit nrondlratnának erre I lir.osima $

Nagaszaki |akói, vagy aőlk a százmili it ik akik az ííniit

f t.'gvverkezési r'ersenv ríollá rnrii l iárrl ja ibc'i ehetrrónt:k,

i}rahrállak cx ruházktlcjlrahrának-, vagy akár a tizczn'L,

akik Cst.mobil ha tására }.:a ptak kü loníí:l e su gárlrt'te5sG

geket' I{a csak egYetlen iiyen genctikai Cserntrbil trjrtén-

ne, akkor az anrúgY is szettijn-dezőbcn lév(.í vilá5'unkrrak

vt1gc. lv4irrdenki már l)rr//y ke'cske ,,megszirlet('si híriinek.'

pilla na tában h rd ha tja, irtlgy meg,mozd u I rra k a f( }gas kcrL-

kek Colorado Sprirrgsben vapíy a Cheverrne hc5,Ység,l-err
(ah()l tijbbek kijzött a NOi{AD és az [:gvt'síiit A'llanrok
Űrvécielmi F.őparancsno}cága is székei ).

Amilyen egyértelmű, hogy a klórrozás [xk& tittln ntr-

lven irasztrtts lclret' olyan egyórtt'lrnű, htlgv kattrrrai tl-

rületeken is f.;giák lrasznrlsítani. Ke|l ez nckiirrk? A

kövt:tk*zőkben megpr(lbáloIT' e$y kicsit tu.itrnltrrly'rl-

sabb szc-mnrel végigve'zeh.ri a l)o//yhoz vezetíj csern(rrv-

seinrzatclt. Tehát a molekuláris bicllógia legújabb fclfcrle.

zései lehetővé teszik, hogy úgy o|vassunk az ember gin-

jeiben mint egy kiinywben. Az enlbe'r neursokára képes

icsz befolyásolni u' evolúciót (ami egy hlrzalmas dolog

hiszen az ember trraga is csak a tiirzsfeilőde; egyik kci

vetkezmétrye). Ugyanazok a módszerek, amclyekkel a

kutatók jelenleg tanulmányozzák a gének szcrkezetét,

k<innyetlén alkalnrassá tehetők ugyanazoknak a gének-

nek á móclosÍtására. Emellett azonban rá kell iönrrünk,
hogy az i lyen vá l toztatások menr ly iségiek és trcm

minőségiek. Azonban szerintem ez már így is tc-rmészet-

cl|enes. l)arwin megmrrtatta nekürrk, milyen nagyszerű

egy gépezet a tcrmészctc"s szelekció, G nrtrst egy új nr

dós-ncnrzcl.l ék mcsteméges szelc-kci(lra v á gvik. I ga z' azt

el kcl| ismenlenr, l..rlgy- már a netllirikul:r ktlrtih;:rr is v[-

g<-ztt'k ger.retikai manipu|ációkat. I\4ikttr a rrctl l it i]n:trs

tlövc1ny tertncsz' tő kir'álasz ttltta az o kir t a mafi'r' a }. a t. ;t ri rt,.

lyeket a kiir'etkt.zíí évlxrr el akart vr:trri' s:zclt'kcicrt vég.

zett (ez eddig rtrrdben is van). Viiltrgatrián a kír,tilrt is

e lkerü lendíí tuIa idr l r rságt lk  k öz i i t t ,  z lz '  ő . . i  f . t l .nrcr . 'k

nriknrev<rlúciíls változásokat itlézk'k elíí. A re.lrdkír,iil tcr.

nrékcny lrúza tiibb, a Triticrrm gí'trrt*izlrtlz t.rrttrzti fűfólc

kertsztezéséből iir tt lótre' llzt.ket év cz rtrl ck.'l r ;i t kt'rt'sz -

tcz ték, hir gy lótn'lro z,zák a legclííny, i ist'bl'r trr laid i l rrsá[,.

együttest. A m'odcrn niivénynenre+;ít(isi tcchllikil ('lI il t{-.

vékcnység'et nt'm n..cg' tcft-nlte tte' l eg f t'l iebb it "l gvt l rsí trl t.

ta. ltt ke|| rnt.gicgyeznem, hclgy a kerr'sztcz*, |t.tt.rtt'írt.

gcs szapxlrítás nt'nr egyenlíí a g,e'netikai maniptrlticiiivai'

Az elíjlsi inkabb iátóka terrniszc'tadtrttságaival, nríg az utriir.

bi inkabb r'alami rii, saiátos term(=zr:t nregten.nrh\t'. ' '

}:,ddig, lrt.m írtam nagy(nl Sokat nragáró| i )rl11yríl| {vag-v

akár az anrerikai nraj<lmkísér1etckrííi}, ígV m.rst 1l.11.s7ri-
r'al c|cmzcnr a világ le1;ilírcsebb bárány''k.iiírí. l)tll|i iigv

ní:z ki rrritrt a tcibbi bártirr1) de nrégis (í a r,ilág ',icgr.sirliil.
tabil,, ál|atká ja' Nt'rrr kt1t iuh piirzásának r.r..'d t:ttln,l'r., h;t.

t1cnl C1;V hat óves niístí.ny iuh cgyik c.mlíiscitií:biji kí.szii}t

tn*sterc(:ges útcrrl. () az clső emlős, anri lt. nr ir 'ai. i s;r.rp..-

rí trist-! hrek kijszijrr |retíí. Az trl itrgbrr rglr. i Rt l* l in I rrr t itrt tt'
(alrrl i nregtii,rtirrt cz az ir'artalan szaprtl líti is) tgt' ik nrutr-

katársa ígY nvilatko /,Olt a7, est.mí:rryriíl: ,,| |ánrlrr í.',lr'tll
(.ZCl(jtt tlróg nenr i]ondo|tuk vrl|na, lrtrgy cz ..'lt'1'.;gts'''

\4ár az elnrrilt (ivlx'rr ugyarrezt a reprtxlrtkci(ls ti'clrnil.ítt

lrasználták a világ e|.s(í klr'1ntlzrltt bár.inYailrilz' Á ii rtt-'

vi ik N4egan cs Nítlrag vo|t. Ug'yarraztln enrlrriíl m.is-ntás

scitleiLxíl állították elíí íjket. A kiiliinlrsóg kiiztuk ós l)trl]v

kijzijtt csupán annyi, hrlgy az ut(rtrb t'rrrlite11 | )N.-c tt.iit.s

cgt*;zében t.gy- tt.sti se'!t kcivctkeznrérrye' ]L'lrát a tt'clrrika

fc!.qyorsrrlt es elirr tottak a,,cstl.Já irclz.,. Csaklrrlgy r.'bberi

n.raradéktalanul íjk rna5uk st-.tr"r hiszlrt.k. Íliszt'rt a cs(}da-

kt'cskc cs;rk a 277 ' prőbáIkozásra ititt lótre'

Győri ndám (KorCs)
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A távírás története
[befejezó részJ

Morse telegrá f.ábécéjének felállí.
tásával alapvctően tökéletesíti a táv-
írást. Morse 1837 februáriában nagy
sikerrel vett részt az Egyesült AlIa.
mok kongresszusának egy mecha-
nikus-optika i távíróra meghirdetett
pá|y ázatán, Először tökéletlen teleg.
ráf modellt mutatott be, amely egy
festőállvány és egy falióra alkat-
részeiből állt. Ezen a jeleket úgy to-
vábbították, ho8y |eltípusokkal
megrakott sítreket húztak át egy
kettős érintkező!ű billentőkar alatt.
A vevőkészüléken egy elektromág.
nes által vorrzott ceflIza írta a ielc-.
kc.t egv óraművcl mozgatott papír.
csíkra' Morse ezrrtán az adt1készü-
Iékat egYszenísíti a később róla e!-
n(.ve7]ett bilieirtyíívei, ameilye| b*
tűket és számjcgycket kódol' i:-zek
a rnorzejelek röviil és hosszú ieir:é
stlk cg'ynrásrrtánjából álinak. Erdr'
kcs, hcrgy kez,detlrcrr Níclrse a Pont-
rr<rrralakat csak o|yan szánijcgyek
kiizveiítésére alkaintazta, an-rc|yek
kódoI t sziiveg,rt n'jtetiek'

Íi, Iajos bajor király ezt-kkci a tr&
fás szavakkai gratulált Cari August
SÍclnlrcj l rrek;,,()rűl i i in, hogY nem
20() óvvel ezeiőtt óit!Akkor u.gjvan.
is btlszorkányként égctték voItra
mcg,.,, Sternhe.il l838-ban egy íritol.
lal szerelie iel Gauss és Weber te-.
ic6rá Íjá t. I}ontosa bba n két má gnr.ses
íróttlll rajzo|t fclváltva pontie|eket
egy papír.szalagra' ugyanakkor két.
íólt' csengííhang is megszólalt'

Samuei N{ orse távíróábécí'iének
tlevezetcsc óta íl84{l) az eli--ktrr.'mirs
távírászat gvorsan ttemzclk<.jzi ér-
v( inyre jutott.  A meg,honosodott
optikai telegrá f r'édelmezői mitltiert
órvbííl k i fcrg'ytak, amikor Mtlrse
lti44 máiusában egy vonalat Baiti-
mtlre is Washing'ton között a követ-
kc.zíí t<irténelnri szővt'ggei rryit meg:
"What hath (,od Wrought." (Milyen
nagyot alkotott az Iste'n.)

A 46329 bruttóregisZtertonna
(BRT) sú|yú 'fitarricot egy ír haiógyáa
a Harland és Wolff építettr.. 1911.
nráius 31-én bocsátották vízre, és
1912. áprilisában adták át, A268,98
nr irosszú, 28,29 nszé|es luxusg'őziis

a vitág iegnagvotrb iraiti lo r.rrit. A

megmcntett rrtastlk (.3-!5 féríi, 3lj6 trii

es 54 g,yerek) annak ktisziirrlretik óle.

tüket, hogy a Titirnic rácliíltár'írásza

segítséb'til tudta hír'ni a ktjzelben ]ra.
józíl Carpatlria személyszállító gő.

zöst.Ez a rádiós életmentes első nagy

sikerc.' A Titanic.katasztr<ifa után cl-

rendelték, lrogy az összr''s rragyrlbb

tengerjáró hap szikratáví"óval legyen

ellátva.
,,.,,72 őra 05 perckor; 25 perccel

az összeütkijzés után Snrith kapitány

felkert'ste a rádiósftilkét. Odabenn

sem Phil l ips elsíí rátl ióstiszt, sem

Bride második rádióstiszt nem adta

ielét, hogy tudná, nri történt. Kcmi'ny

napiuk r'olt. 1912.ben ir szikratár'íríl
még bizonytalan nríÍszaki ú jdonságot

ielentctt; a rádió hattjkiire kicsi, a

rádióstisztck gyaktlrlatlantrk vclltak,
a jclzéseket nehezt.n tudták rletrni.
Rerrg'eteg vo|t az ismétli-s' srlk a flr.

liislr:gts mag,ánüzenet. Az utastikat
cltriivij|te az ujcstxla; nt'nr ái!ták rneg,
hogy nc űzr'nienek az tltthtrniaknak,
va1;y ltiás luiikt'tnutazíl itrráhiktttk. '

L)lyap n"1't;'t napja vrrlt I'llilipsnek,
lrtl5'ttritlgc, a nriiqrtlik rádiostiszt el-

iratárt,'zta, ('' iíi' lkrrr fclváltia íít, irár
csak hailrali kettőktrr kerit}rrc rá stlr...
I'lrillips épPen lefekidt aludni, ami-
krr nregjelent Smith kapitány;

-_ jéghegybe ütktiz riink' Szerrr| í.t
tartunk és dönttink a tcc'ndíjkrííl.
Készüljenek föl a vt-szjt'lzések lcadá-
sára. l)e ne ielczzeirek semmit, amíg,
vissza nem szólokl

[,ár perc múlva nrár csak a fejét
dugta be az aitón:

- Adja lc a segélykóríí jelzi*tl
Átadott I,hillipsnek egy pa pírsze

letet, amely a Titanic pontos helyz*
ti't ttintette fel. l'hillips visszarrette
I]ridge-tői a fejhallgatílt, e-s éjfel után
15 percce l  kopogtatn i  kezc l t c  a

,,CQD" betííket, az akkori lremztltkii
zi se8élvkérő ietzést, majd kiizvetle-
lrü l  utána az , ,M(']Y,, l - l t . tííket, a
.|jtanic hívóielét... Á Califorrrian lrar-
madik tisztic trem hrizt.l fr'-l azt az
r i rát ,  an". i  mííki ie .| t t ' t t t .  i . t  r t iu| i t j .
bcre.ndezése.n a máqnc-st's tletekttrrt,
ezórt lrem hal|tltt scnrmit, V'alar:..i.
vc l  12 ' i5 után e l r rnta a cs i i r rc lc t ,  ós

c!ment."  "

Bátcr Agnes (KorCs)

rEGE nÍEIsE
,i piirölhutú lruku tellónel<' (cl{űoódúlru

A nerni gr.'rierleien.r itl<jszakálrarr a viiriisl.lasú rtnka hínrit'i tsr"'rrgíí

és.lallarntls rrászérrckiikaIkairnávalt.ríjscrr fcifrivír' lrrak t*; lt lggiintb.

hijz lrasttnlrian Úsznak a vízen. I{a i iszta cscngésÍí utrktrg'ástrk ktiz-

bcrl rlt.szóiY fcr-rveg,t'ti (íkct, hirtelen kibocsátják a tt:shikl'lctr ícllr;r,l-

rntl7tttt levi:g,(Ít és a vízben alánrcrii|rrek' A felhrvóciást ! lessc l,rrclr

vizsgálatai szeritrt az crktlzza, hogy unkogás kijzbeir a r,l i it. i islt.rsri

rrnka egyre ti ibb |evegiít halmoz ft.I a tűdcjóben. A ft' lft ir 'r idás tlJ!,

rragy mért('kri |ehct, hc.igv test crer.ieti térfrlgatárrak lrárrinl 'szilrt 's.tra,

síjt lraisztlrtlsára is nregiragyt.btrotltratik. A níjst('nvck tt'shlkt't lr,g-

Íeijtl lrtl ÍéIakkrrrára képlt'sek fciÍ".,rini. trrit lt a hímck. }lcs.l. ' rrl i '5Ít(' iést'

szerint az t:r(jsen felhivridtltt tüdiík a nászt ülíj hímni'! . i halrg crijsí.

tésórrél szt.r,.'pel nr..k.
Dr.  C ' .  S.

,tl {rissctt fujt teheutci tnkttriuruiilő futÍaiilaettágu

Mcier Walter Pontos kísérlctckkc| kinrutatia, litlgy a frissetl ftllt te

hórrtejnek mr..g ha tártral tt ba kttjriunril iíí trrlaid oIrsá ga va rt' .{ tt. ir t c L i'z

a sa játsága ketííblr a lríjrni'rsék|ett(í| is a tej keze|c..i(:tííl fiiiigííi'rr rtlt.i'
debbhrlsszabb idíí mú|v.r vcsze'trdíílt megy, legkésíjlrb azt'rrbalr 24
(lrával a fciés után telicscrr n.rt3szűnik. A tej baktériumijlíj ki';lrsségi.
nek tlka nem a tr.! ve1;vi iisszt'tételéberr reilik, lrar.rcm a tcir-'t t'lv;i|a*szkr

tehén testére ie|lemzíí termí'szt-tm immunitásnak kíivetkezményt'.

Természettudománvi xözrc;nv rsfi .
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rrÍn'szónce
szoitr\s

Bizonyíték az özan'vízre? Arncrikai g,etll(lgustlk a Fekete tengcr rilt.déke's kőzc'teiben egy lra-

talmas árlrullánrnak a nyomaira bukkarltak. A katasztrrl lfa ideién, mintegy 7500 évve| Krisztus
e|őtt a térségben egykor létezij tavat cliir.rtötte cgy, a lJoszptrrusz felől érkc.ző árhullám. A nrinták
alapián a tengerszint 150 méterrei emelker'lett meg akkclr' (F'Iet és,I,t,iilománv)

Megtalálták Nelson ágyúiát? A rc'gésze,k szcrint akár a trafalgari ütkózetben is használlratták
azt az ágyút, amelyet a búvárok Punta rlel Este kijzelében, Uruguay partjainál találtal. A 2m hclsszú
3500 kg tömegű ágyú valószínüleg Ne|sotr atÍmirális t{MS Agamc.mníln r.rer'ű hadilraióiárti| szár-
mazhat, amcly i809.ben sül|yedt el' (t./cÍ is Tudomúna)

Turizmus orosz módra. A Moszkvai Nemzetközi Utazási és Turisztikai Kiállítás kínálata szerint
bárki lakhat a .,legpatinásabb,, fegyinté"zehik, a Kreszti zárkáiában:400 dollárért egy hétre bezáriák
a nedves falak közé. Ennek tízszereséért Ml(l-2S-tjst vezc'tlret a bátor hrrista, de kipróbálhatia a
súlytalanságot és az összes többi, az űrlraiósok kiképzésónél használt alkalmatosságot is. A mínrrsz
40 Celsius fokos fűtctlen barakkot ígéríí ,,(iulag Travt:l,, irtlda aiánlatai kt'r'ésbé kapósak, a iégtiir(5
haj<in az Antarktiszra szt'rvezett utak ellt.rrbcn nrár tjvekkel e.líjre e|keltek' (E,let és,I-udomfutV)

Részeg magzatok. Holland kutatilk kísí:rlc-tki'ppe'n cgyt't|en ptlhár bort itattak meg a tcrlrt'ssé-
gük kile.ncedik hónapiában levő kisniarnákkal, nrajd figye|ték a nragzattrk reakciílii' Kivtltel rrélkü|
mirrdegyik ntagzatnak az alvási periór.lusában ZaVar ke|t.tkezc-tt: a szem6tlly(l tjyors mo,Ztlatásával
iellemc.zhető álomszakasz elmaradt, S a nreÍ]Zat()k biztltrytls nrozg,ásai szilrtc t.ittinte.k. (I.'let Ís 7,tttlo.
mir.a)
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Ílrdckes cirrrek a World tüidc Webcn:
A JATE b ar| angkutató csoporti a: http: / / wWW.l]L.o,tt.szcgcrl. hu / bcs /
Stromboli homepage: http:/,/www.r-.zirrfo.ettu.chz'czinfo/volcano,/stromboliironrr:t:.htrni
Tornado: http; /./ www. tona rl opro ject. com
Subway Navigator: http:,,',i mctro. jussicu.tr:1()01 z birrr cities /eng,lis!r/
Nice Geography Servers: http:/ r'www, trw'.nru.rrl:llOftO/nict'gcr.r.html
Kenyaweb : http: / /WWW. Ktil'J \AWLI't.C( )M
Tahiti: http; / /www.tahitiweb.com
Egy IX. kerületi gimnáziumi földraiztanár e-mail címe: bartag@ptrli.isk.hurrilret'Iru

gyűjtötte: Géza ós Attila

A szerkesztőség tagia bár|ti lehet, GYERE tudtísítónak, hirdetésszervezőnek, lérdezőbiztosnak, gra.
Íikusnak, Íolósnak, szagértőnek {vagy amihez kedved van)!

7ooilúRsZ,Úer I ,q,97. dprili.s I I I I Ü ' I I I t E I n ! E



&.
Életern Utolsó Poligráfába egy .sztvbemarkolTan gyonyorű verset
véletlenul fo|fedeztefl1 aZ lnterneten a platina|erneze.s Xénia |áz
szovegét. Bátorságom tovatűnt, az Íhlet elhagyon.
{A félreérrések elkerÜlés végctt Ítt fonn lrom alá)

Tehát akkor Xéni a|áz'

szcrettem volna lrni. de
a|bum cgyik számának

Szirmai

Ho jo, ho nem

Holvon, hol meg nincs,
Ez o |ónyok esze, de nogy kincs,
Holvolt. hol nem volt,
Ők beveszik o mesét, ho ró|uk szól.

És |esz még egy-két hecc,
Ho nem teiszik, ec-pec kimehetsz.
Hórukk, ki|ógotjuk,
Aki rossz kis|óny lesz, kidobjuk.

Ho jó, ho nem, mi nem vó|tozunk mégsem'
Megszoksz, VCIgy rrregszoksz, nincs mós.
Ho jó' ho nem, o |eckét m,:ndrJ fe| szépenl
llc'gy ki itt o főnok, nem vitis.

Jó fej' jó nogy fej,
De hoivon cz ész, az| hoi hcgytók e|l
Ez jó ne|y. jó kis he|y,
De oz űrhojóro fiú nem ke||

Von fék, jói fc'g aték,
lúinek icje még horom nehezék?
Hórukk, ki!ógotjuk,
Aki nem dolgozik, ozt kldobjuk,

Strnok és oggódnok,
l1o nincs boj, ozon tigódnok,
Múr trnok és o|vosnok,
Mindig onmoguktol b,eójulnok'

Nincs szó, nincs orro szó,
Hogy ného egy iany mi|yen fórosztó
Miért jo, ez kinek jo.l
Mi nem kértük őxet, Té|ooó|

A szójuk jór, soho be nem o|l,
Aki fé|vo|okitő|, csok oz kiobó|.
Ho sírnok, titkoljók.
Mús szere|mes-e, persze megtudjók'

Nlncs szŐ, nirtcs orro szó,
HogY dumójut< miiyen ót|ótszó,
Zipsz-zupsz. bimnr-bomm-bumm.
Mojd osszekeverednek rojtunk,
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l{ár saját bet{tÍpsom is van. Ía a*;eú, jólesik.

Áz idm. úgr enlékszem, ötszib voltan szÍn!áabaa. Ebből egn6l ná,r ír'ta,n, kattő e]naradt, a maradék neg jól
kiegrenlíti egmást. (1.1' féIídőben s0)

Ea belegoltloiok, olyan kdtikát írhat.k, a,nilytt csak a}arok' IMok nszellemesked&,". nfrkázósatnn
,,htdonáayosatn, elviselhetetieliil bosszút vagr semrait,nondó xjüdet' (tüw íry elaézen ez eryik sem! ![iat.ha
nost in}ább nagaln$l $!ék... üajd neglátjttk.)

01yan fistsa dolq ez. lüár keden speo elhinni, ho6r Va& szebtm, trrdok ezt.aá. negcszthatam, felkíaálhatm.
és alrl.ot vala}i beldapos: Csinál egy jo elóadást.

l[á,t épp k62di glhinni, hogy van szene, tud Ezt.a,zL, negwthatja, fellínálbatja' és alrkm vala}i beletapos: Csiuál
ery mssz el6adást' |Lz elt6zÁ két nondat násodjk tagmondataÍ nem tartnzra,k az elsó tagncndatoirhoz! . Kérem
külfu éÍtélmezui!) Áz e\6ző Lz an6nli iidvt'zlet (Merün, R: Dér Árdrás)' az u+"óbbí a Pjot.r 0bey mií,rtÍrosága és
a Ny[t tangtren (Pincesán.ház, R: Borbély Sándor}

Á jelok szerint rnég miadíg nem ddntdttgm el, hqry enő"l a ket e16adásroi, maganról v.78 az isko!íról fuok.

nnppa^tit nary önbizaicm kell aMoz, bw e6t eio,adásmi aá ncodjaan' mssz. Biztpsnak kell !'emem, tudnorr kel1.
hory tényleg az.e. S nivel Írok, hát TÉnyleg a váIasz. Néba kfu:tpln{n&, átgcmdotat]álrak t{n}et egÉr1,elnű
vélealénpm' !{en az. Eossz(t lenne leÍrrni biáonságcn okát. rÍe t'aün az e!n{üt tizenct év..'

nldjátak érdekes dolog' ahqgy ery sáúáz nűködik. Van egy saiát# readje, a.nit.ői éietkepes iesz' Ezek nyíltan
csak rit.kán v,áltaihetó. nem tul hangzatos, soha sehova le nm írt szabá}ylk. Ánrotyzn ,,farkastiwényekn' Áki
ebbea éi, az alkalnalkdik' negtaouija. iÍást nen tshet, ha ott aka,r na,rad:rí. De nem lepeik neg, r"udja. b'ory
bární is mn a működési szabályzatban, a valoság hqran néz ki. h is rnegisnertem nindeá, rászese lehettem
a ntendszen,ek". és e{cittem' NekEn ez tren nent, nágsm éreztem becsapz naga.n. ner{ ez nen csa!árd világ.
hiába Írja a 

"tGkegted,, 
ez a torveny.

Ábi itt érvenytsttbt a.kar. az vasr a btiiyét jáÍssza, és úgr tesz, nÍdtla lm ártené, naivan csodálkczjk és
nepsínaija, a.lrit a.kar, va$ j0 plitiks uffjára telpzkedik, taná:sokai, ad és fogad el. nse$tin a n*unkát,
niközbea jól elvan, ág iires fecsegése !é$'1 is ffirytsttlnÍ tud, vagr nagr pofával az asztait csapdossa
miníadd'ig, a.míg el l'en éri, a.nit a&ar, vary egnzerűen egy tigres nayz játékcs. és míre a 

"Szabáivok cre''
észbe kap, nár neg is valósÍigtta tervét.

És a szÍnilíeban eá nindelki tu{a. l{indmki hrdja, hql nau lehet az utaá'ról bajeli a legjobb otlattel sem"
hw aki világosÍüíként keadte' masünum műsa.kí vezető' }eb'at, ás nem segéfuendezó, bqr uki az előbb fe]sorcit
tulajdonságck vala.:nelyikánek eleget tesz, beéptil, negtanlja azokat' az tdbbé nem nczdít.ható. Se ]'e . se fe}! (Á
köztinség itt csa,k kjryá}yá.zik.) lüágseu érzern, bry baj mn, r'et" ot! ez a szabá}y,

Pgrsze aa is tud}ato - reanélgm senkít sem iepek meg .' bry az csak a.rna igaz, ?Ág' akar ra]aeit Áki nen, a:
elmn: el lehEt lennÍ' neg lehot kö.nilnl seaait csiaáki ctt is lehet! No ez a sBü'Di az, a.nít nap mint nap
este héttől látni lehet a sánháza.kba'n {k). L jó1 beszabáiytzott, ninál trjbb részlet.re kiterjedő. követ.kazetes,
átgm&it' pecízen bata.rtott' élet.képtelen smni.

!ííiyil jó' hogr ni iskola vasnrn}' és no sddráz! $ekiiuk nen ilyeaek a szabiiyaink(?). nektink níncs
sáikségtink ífatlan tötvóny*re, ni eiég, ha 

"b#.aÍtul}"!?
Úgy tünik, nindvégig nm sikerÍiit elddntenm, bW a sxn}.ázról. naganrót va,sr az iskolásól Ímk.

fui a létyeg: I{éaétek eég d2 ÁI$'ali íidvdzletét. és ne déaétak aog a Wtazek . derabokat.

i+'#o'/-

trtaganat
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Rejtvényfejtő barátaim !
Tizenhárom megfejtés érkezett. Nem
mondom, hogy sok, de az elmúlt havi
négyhez képest már nem is oiyan rossz.
Ha ilyen tempóban eme|kedne a helyes
megfe}tést beküldők száma, e|égedettnek
mondhatnám, mondhatnánk magunkat.
Csak igy tovább.

E havi nyerő:

GAVALLÉR CSABA {Törtető Tanerő)

Gratulálok neki, nyereménye a szokásos
ebéd Kati néniné|"

Mie|őtt rátérnék az új Csacsi Pacsikra,
megfejtük az e|őző haviakat'

sínÖsÁcHoz FoRDULo BoLTos
Pereskedő Kereskedő

PAJTAB EJÁRATRÖL EL N EVE zÉTT
sZÉNHIDRoGÉN LELŐHELY

Tn1o olajtó
3. MlNŐsÉol nnnruY KEDVELŐ

Karát Barái
4. VízFoRnÁsr JELEZ

Kutat Mutat
5. KISKATONA FEJTARTT TES

Baka Nyaka

1

,

Most pedig az e havi ot Csacsi Pacsi:

1. MÁsFELt |RÁNYlrT EzenMEsTER
2. oKos szERETŐ
3" sZtGRE FELRAKÓ HTHÉR
4. MINDENESTUL
5. MÁsoK ELTL ELDUGT REJTVÉNYT
MEGoLDÖ

Vigyázat! A fenti rejtvények furfangosak,
nem rnindenhol köte|ező érvényű az e|só
betú kicserélésére vontkozó szabály! (3.)

A helyes megfejtéseket.|997' nnájus 5-én
délután háromig várorn a stúdióba (A02)
i||etve E.Maii-en (Csoncsi az azonosítóm)'

Ha sokan megfejtitek és leadjátok a
vá|aszokat, akkor ismét több nyertest
sorsolunk ki.
A fődíj isrnét ebédrneghivás a Kati nénihez.

Jo fejtegetést kíván: Csoncsi

g
TRÉsZE
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Thomas Mann regényónek ftíhőse Tonio Krö.
ger. akit már egészen fiatal korában megérintctt
a kélpólusú világ szele.
A tanya után a mnlactil is belép a kepbe.
Barlan gokban élnek egyhangban a természettel.
Megie|ennek az itt élők típusai, a parasztok és a
lovak.
Az íto egyenesen erezteti azt. bog-v a félretolt
ember csak teher, mint egy megler-mett elefánt
cgy mogyor(rbokron.
Bogár eg-v érzés lebel a ftíhősnek az a tÍauma.

I{a valakinek van
egy épkéz|átr ötle.
lc, ós nincs bennc
a parlanrenÍ tagia.
iba, akkrlr abból
nom lesz. semmi"
Mindcnki boldu-
gan éi }:lurópában.
amíg rneg nem
hall.

A hubériségrríl..
Mivel a kirá|y cgy.
maga nc'rn ludja
mcgművclni a Íiit-
dct riszckrc (isz!-
r.'a, a hűlrérlrrnak
aclia.
t}izrrlnsági clktrk-
h(ri minden híí-
lrérur fóhettc'a
trőrót, ús inkábh
eliátta (mindu-
neI) a hűbcresl.
lrrlgy sceílscu ncki.
ir. g.v'rc t(ibbc'n I ar-

1oltak htíhérun.
A kitermelt grrzdasági ólclenl cg5' rninimális ri.
szét a |obbágyok mcgtarthatták. a töhlrit a piacra
vitték'
A leriiletek szét akartak szakadni. I'eudális anar-
chikus bangulal iön |itre.
A népeÍ szórakoztalni kell, ha nem akarjuk,
hogy Ítinlesscn.
A középkor e|cién belga ttirzsek vándoroltak.
Egy ilyen torzs, a frankok letelcpedctt pannónia
|!) terii|etén.

Ez a hatsztig hirrnégyszög.

&womukgp€$$!$
Ljtolsó leheletenrmel ír.tam le czeket a sorokal.
lv{i, lányok végig a tiltott gyünnölccsel játsztll-
tunk.
Bánatának eredője a férje...
l{a jól átgclndolom' atTa a követkeÍetésre.iutok.
hagy az embernck az életébcn sziiksége van leg.
alább eg,v padlóra.
Az iisszes ember teliesen kába lett, sőt még a
honvágyuk is felhagyoft.
A vers indítása egyből furcsasággal kczdődik.
A vcrs ft:szii|tség-8rafikonián ez a lcgmagasabtl
pont, itt mindcn-
kiben megáll az
ütő'
Nyomon ktjveÍhct-
jük a köl1ő lclkivi-
lágát.
A köhiíi én a sze-
génysighez páro-
sul.
A:r iró az cllreszilő
szá-iába falusi nyet.
vc1 adoÍl, ami srrk-
kal ízletcsehbi tettc
a novellát számom-
ra.
József Attila a veÍ,-
Sex nem kivtilrií|
szemlé|i.
Á ktitetlren találha.
tó művck eg-vönte-
tűen az íri lctchez
kiilődnek.
Aclonisz vadkanra
vadászik. mcg is sc.
ltcz egy_et, de az ál-
lal mérgéhen nekiront és mcgö|i.
trokaszté öngy-ilkrls lclt, mcrt í'elcségül vcltc
sa|át fiát'
l{arnlet nagyoil fiiz'ődiilt apj ához.
A királynó megitta a mérgczett bort. és ho|tan
esett kiizbe.
7,rinyi rcilgeleg ',segéd eposz rószl vesz fc|'''
Moliérc: A kipzt.tt (!) beÍeg
TartufÍb álszentségc akkor hullik |e'.'
orgon crneli ki a pórból TartuÍfe-iit.
Mikszáth az asszonY mr:|lé á|lítia az c|vas(lkat.
Cipolla hirtelm haragú emlrcr, és nagy fenn-
hangtln beszól.
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Kedves l,aikarnl

.Iők jó, i;ogy rákaptát az írásra' (iratulálok a 
'I}{T-n 

kapott

díjadhoz is.

Ill setrr tudcrr| képzelni, tneÚnyire hrrdal a kívárrcsiság, ki is lehetsz
,I.e. 

Ha nrá'r nent o|yan lont<rs az ',rnkognitód''. kérlek, ieplezd le

l\,{agad! Ha viszont őrizni akarort az anonirrritásodat. |eealá-bb

kü!önrnankái ne a<lj rrekem' és kiildd lenrezen. vapry' tedd a

hálílzaía az irásuirlat, lre kelljen -eset.leg pontallanul - gépelrtent a

kazirataidal

Kősziintltrt

Abból a Carybé-kötetből o||óztam az i l lusztrációkat,
ame|yet John fordított ango|ra.

A Ktízgazdasági Palitechn ikum lapja
Felelős kiadó". Horn Gábor

Felelős és tördelő szerkesztő: Jakab Judit
PostacÍm.. |096 Budapest, Vendel utca 3.

e-mail: jjudit@poli. isk. huninet. hu
H á lóza t.. P.. |po lig ra fl

Megjelenik a Kózgazdasági Politechnikum sokszoros Ító mtjhetyében


