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AZ 1996/97-E5 TAN EV
DIJ AZOTTJAI

A legiobb osztályköz,.tisség a Kandi.
A legiobb ügyeletes osáály a Hami'S.
Az év csoportja a Röplabdás szakosztály'

A Politzer.díjat a PoliEsztor szerkesztőségo kapta.
Az év dirikja Herczeg András (KáBé) tett.

Az első évfolyam diákja: Lánár Zs(lfla (Hami 'S).

A mrísodik évfolyam diri$a: Horváth Balázs (ekőÁ).
A harmadik évfolyam diákja: Scbitt|er Mátyás (Hado).
A negvedik évfolyam dirákia: I:Ierczeg Ardrás (KáBe).
AZ Ttodik évfclyam diákja: Major Árpád.

A Fülig Jimrnydij Majer Tibc're.
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*{<s<

XÖNYA BRI6|TTA (HADO)
lÖ uínr HoZoTT NtKÜrur Az Év
KI.ZDETÉRE. slKEREsEN |.ETETTE A
KÖzÉproxÚ nNcol. NYELW| IICAT.

C' RATU tÁtUNK|
Az IDE6ENNYELV| MUNKAcsoPoRT N EvÉrrN:

JOH N

P.5. AK| MÉc ME5ÉLHET s lKEREs NYELW|zsC,^RóL, Az
LEGYEN oLYAN KEDVES, És tlozzA BE A
BlzoNYÍwÁNvÁT - AKKoR RÖLA LEsz MA, D szÖ A
rovrrrr zŐ ffiFrcafBAN'
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Az ímokhangya Zsófi gyűjtése a huhogásokon e|hangzott "aran/' megnyi|atkozásokból
(rövidített vá|tozat)

Az iskola nem erős kincsesbánya
Mottó: Ez tény|eg vicc, de komo|y.

Tudván tudható, hogy a verbalMs el|tl|he6, s hogy a hatékonyság ftí e|eme a rövirJsfu, s
hogy kültinbság van a között, rtogy ogy mondatban mondok va|amit - Lairsnak van két
egymondata -, Yagy tizenöt mondatban Yerom a habot, de az artikuláüan érdeket akkor is
meg ke|lbgalmazni! A Szakmai Bizottmány remé|hető|eg érti eá aá összefogla|ót'

A kiindub á||Ítás a következő.. lehat, hogy az bkolában tanutni kell....Ami sok szempontból
biáos te|jes mórtókben (;az, de a mi image-unkban kis kontrasze|ekció Yan a munka e||en.
oka |ehet ennek a dühöngő mint eÉziós tényező, podig a Po|iban az ara szént, és nem
|ehet behe|yettesíteni. Ezért aáán gyakor|atilag nem furdu|hat e|ő, hogy egy pedagógus
óráro| kikü|d egy tanárt, aki természetszerű|eg nem azért van kinn, hogy enyésszen.

Egyszóva|van egy ilyen fe}bkozott helyzet. A gyerekek nagy része p€rsze nem érti, hogy
mi rnit cicizünk, ott van eióttiik a nagy fele|őüen kattintó szabadság, hát most akkot kérdem
én: meddig teried a tanár? Körü|bástyáauk magunkat csapdákka|: ki mit vár kitő|. és kr
nyom erősobban, a tianárok vagy a szü|ők? Ez egy o|yan csapda, arni az án eseter:ben
e|sü|t. Pedig én to|eráns tanár vagyok, én a gyerekeket is nagvon szeretenr' Ám az is lehet'
hoEy én vaEyok a hti|ye, vagy Ti, ez rendben is volna, ha csak rni |ennénk, de a íene egye
meg, itt vannak a gverekeink is, rneg a iestrapá|t aiapértékek: nem érdekel bennünket a
fg|b'tftázás, nem z|zeg a napll, ado|c a csoprÉnak egy négyest.".

Én tehát, mint nagyon hti|ye, aá gonoo|orn, hogf zorditani kel| a rendseed, be ke|| vezetqi
a buktatórium intézményét, úgyis rnindenki ki van szo|gá|tatva az Bgyeseinek. Már az eiső
negyedné| ki k9|| tlertilfi)n, hcrgy kit akarok megbulrtatni . rnert én a dennokrat!|<us fu|yamatot
egyszer véget érőnek !áfftám. Ez nem a tanár könnyűvédi dönióso, |ehet, hogy még a
gondo|at is hibás, de fqyelembe ke|| venni' Az egész gyakor|atilag készen van, csak *reg
kéne csiná|ni. Egy nagv lépés az, amit rnost nern tudunk megtenni, ha nem adtuk ei a
íejÜnkben az eszet Ereze a i{uhogás azt hogy amÍg nincs sernmi, addi'g ez van. Kirlonben
is: az alapítványi ós magánisko|ák d<igölienek meg" A tányeg az, hogy semmit ne:'n |ehet
tudni, viszont e|öre ke|| tekintontink, úgylrogy infurrrráiodjatok!

En itt közben fé|beszakítottam mágamat - etriggé sgünetet kg||ene tartani, viszonylag
|esznek is |evryősebb sztlnetek -' de ón egy bianyos szinten beszé|ek' amiből mindenki
annyit ért, amit akar. Rerné|em, senkit nem bánt, .ngm séd. Mert akit igen, az tocsoghat a
sértődötbégében - szép kép vo|t' ugyanúgyé? És akkor az is tetret, hogy va|akl mait
vérbÍinhődést vá||a|, vagy szage|szívást Johnnak podtg . aki már vég|egesen Új, és a
számÍtfuápes fe|turbosítás eszközéhez futyamodik- ezenttl| mafrí k|ozettügyeieti beosáiist is
ka||csiná|ni...

Egyébként, hogy szavaim egymásba ne töt'tsem, az €gyenlö fizetés erv*e a|apján a pot|ék
nem más, mint tartra|ók |ék, így aztán mindenki kb. elrág sok órát kapott, tehát minimum sok
ideje van . eá nevezik szőrsá|hasogato kihÍvásnak, azaa Pisti a bérzivatarban" Az extra
egzotikus funkciók (|T.titkár, pedagogiai koordináton) vise|iíi közü| va|aki ke|t, aki bepn fél
nyo|cra, kb. háromnogyed nyolcra: az dö pénz, de a pénz nem itlő. Többszönisen perverz
svódcsavar, nemde?



Egyébiránt csak (7enne| Yagy nomme| |ehet tartozkodni. lgen, nem, ii. A döntésse|
mindenki aá kezd, amit akar. Jaj, istenem, ke||ene va|aki, aki a szavazás menetét mederbe
tereli! Engem baromira bántana, ha bárki elmenne vagy bárki maradna. Ne vise|kedjetek
úgy, mint egy |etébolyodott jfutomb! Most mondjatok a kezetekkelva|amit!

Erdekes nekem, ttogy kik sá|nak, ós mit mondanak, Ts hogy kik nem szólnak, és mit nem
mondanak. No, most magamnak nem adok szÚt, magam e|őtt kórdeáek Benneteket, hogy
mennyire szükséges' hogy kÓt osz1á|yftlnök páÍos egymással konanM|iln, s ttogy addig'
amb puskával ke|| osztáffinököt |őni, |ehet.e kót legyet egy csapásra e|iiüti? F-:zsl| peÍszo
nul|iÍil<á|ni leheÜte a halmazt, de a prob}Tma az, ttogy valamefiik mindlg a hunyó.
Az is i5 lonne, ha osztátyitlő keretóben náhány gyerekkel csak úgy |e lehetne ü|ni
nfuyszemköá beszópetrri... Búitatott ámyÓktagozat' eseüeg bújt'atott bukfenc. Javasbm az
itt |eírt arányt mint irányt!

Azonban nekem most egy kicsit gondo|kodnom kel|ene az ón klpessÓgeim me||ett, hogy
hogyan is legyen ez a dobg a gyerekekkel itten... Mert a kamasz, az csak bögyörész. Mégis,
ezgken a gyerekeken |ehetett va|amit a vágán1okon toszogatni. Nem, nom, most nem ara
gondo|ok, amit maid negyedikkónt bgok mondani. p\zza| €gyet tudok érteni, azÓrt tartom
htilyesfunek, dg me||szé|gsségge| kiá||ok me||gtted, ha aá mondod, amit án gondo|ok.
Mertfrogy van nekünk €gy felettes énünk, benne lakik a feiiinkben. Most is tudom, de
átmosódott a Íejemen. Nálam ez normá|is. (Nagyrnosas vo|t.) Meg a terhe|tség is nagyon
rnagvá|tozott.

Akkor szavazzatok! Na, na, szedjiik
arcRa!. az izóket kicsÍt gyorsabban! És
tegyük o|yan helyro, aho| bád<i haze:á-
nyú|kálhat! Ki az. aki eut tudja tá.
mogatni? Jó, szerintem g|óg sokan.
Hogyhogy rnit? A telekrol van szó. ami
az inkubátorház háffa|ához kirnasr
kodik.

Nincs más hátra, a |egklnyesebb
kórdésekrő| ke|l szót fejtenünk: meg
fosiuk kapni az információt hogy mi
az, amit nekÜnk ahhoz be ke||tennÜnk,
hogy i' legyen" A munka nehéz, de
nem rernényte|en. Vannak móg szűz
terü|etek. Minden ha|latsák, ami b|yik.
|-{ú, fá|ek, ttogy e| fogom fe|ejteni, de
most magmozdult bennem vaiami. Én
nem viselem el, hogy valaki nekem
e|őírhatja, hogy a |olkemet hova rakiam
be|e ós mibe. Te|ies le|kem a tied, de a
|e|kem i|yen érte|emben müktXés.
kápte|en. Va|amekkora rósziinket per-
sze m€gvásáro|juk, de hogy me|yiket
és mennylért...

P. S.:Egy i|yen kollektív bo|csessfu
ekkora tud lenni.
A Íe|ÉhÖgés o|yan, hogy egy szó
szinte el sem hangák ós mfuis. {o.. V..hÁu
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A gólyatríbonól fogok beszélni,
Amit csak vonattal lehet elérni.
A tábori saíllás kitűnő volt,
Ám a kajával egy kis gond volt.
A táborbrn néha esett az esőn
De vé$il a turán jó volt az idő.
A szellem befogadott bennünket'
Megtisztította a lelktinket.
Volt itt nagy tanári csődiilet
Mennyi szövegelés . őrület!
Most mfu eiköszöuök tőletek,
S ezzel befejezem versennet.

GENEK

Nekem ez a tábor ntgyon te*szett. A
tanárokkal és a dió,kokkal a programtlk
alk aÍmával megi smukedheÍteal .4 hnnga laÍ
kit{ínő vclt, a programok is 1ók valtak. ile a
IajtíníI leaae niÍ neséki,.,

'..A progrannok közötti szünetek unalmasah
voitalq de mindig ttláltunk valamit arra, hogy
jó| szórakozntnl.

A tábor aem volt rossz csak a koszÍ|aI
nem voltam megelegdve cs az oszíiílyidők is
néha már ű8gy0n ÍiírasrÍóak voltak-

.'.Főlcg az éjszakai hüiyéskedéseink tetszettek.

LLG-O
Először elég ijesztőnek hatott a gondolat,

hogy teljesen új környezetbe kell bekeriilntinlq de
végül is egész jól összeismertedtiink a többiekkel,
A uíborban az osztr{lyprogramok segítségévei (meg
a tiltott időben 22-tő| 8-ig) barÁtokat is szereátink.
Sajnos ez a pár nap nas/on hamar eltelt.

Az idei gólyatábor ismedredéssel kedő-
dcitt, Sávem szerint nem ilyen időtöItésrc gon.
doltan.
fuogtamok: osaályidők, úsás' játéka$ ismer.
kedés, kiúndulás, taniírdiák meccsek, riplabda,
Rengeteget ökörköd tifu1k, játszomnN f(Ei atmk.
Tcjbb kiníndulásn, kőtelező pogntnn gondol tunk,

Nem iga"aÍn pihentiik ki magunkat, Mr nem nya-
nlni jcittiink A szofuík szépek, tágasak és kényel-
mesek voltak, Az étel finom volt, Mr volak, akik
másképp elmélkedtek. Nem sejtettiik, hogy 5 nap
alatt ilyen jóI össrejtiviink.

Nem sok éÍt€lÍne van a fél 1l.es tgkarodónak' mert
azegészévfolyam fennmarad legalább fél l-ig'

Milyen volt a gólyatábr? Nehéz lenne fel-
sorclai az élményeinket. Az első naptó| az utolsóig
éIveaiik minden pillanatát, Rengeteg időt tólkjt-
tíink együtt először i smerctlen osztálytfusainlrkal,
de végiil sok funí*íg szii]etett' ReméIjíik, az isk*
latánaink is olyan hanar effogadnak funnÍinket,
mint oszÍlÍlytánaink.

A vonaton nnég idegenkónl üidirk eg-vnriis mellett'
funikor megér*.eztiink, rnég nem tudtü& mi vár
ránk.,' De aztá&. szereltcsére . kellemesen csalód.
tünk. A iáborban eg3sze;tÍen 1tik io -lolt"' megérke.
zésünk után gaerlag prrrgiamokkal halmtrztak el
rninkel újdonsií|t osztríjyfibnökeirrk" L,zek főkep-| az
összeismerkeciésiin.ket 57,{'l g*lüik. A szá|las szép
környczetben volt" még rir is vult a kTzelben''. A ftí
programokhoz taÍtr"rrott e második Íiapon t snr4án-
szis. ahol Micirnackó tiirténetének iriilönixiztí vál.
tozalaik helleit bemutatni" A 3. napon eg;- ny<"rlc
krn.es trrra kövctke?ptt' Ez kellőképpen kifárasztott
mínk*" biztositot'ta u tbbtrnx,pos izsmlázat., A ne-
gyedik nepon kenilt bcrnutatásna a Poiiszellemnek
felajránlott áldozatoli' i!l. ajándékok tinnepelyes át-
aóí$s. Másnap mindenki ery kicsit szomclrúan kelt
fe!, ugyanis elérkez,tiink az utolsó naphoz'.. Rernél.
j'rlq hogy az iskolai napok is legalóbb olyan jók
lesimek, mint a gólyatríborban töltöfi öt nap'

Fiilöp Sriivia' Frei Fűtti, Geszti Sára

A szíI]r>d'íval kapcsolatfun cnk jót ludak
mondani' A szobik elsőnagúak' A kaja általábe,1
jó volt. Azt vismnt nem áÍetűem, mért kelJ l l-kar
Iefekiidni. (De mi nem taftottuk b.)

...Eljött hozzásk a Poliszellem. Az évfolyam há.
rom osÍáIya sajátos szeánszukka| proMlta a szel-
lemet megidémi, Azelőadáshoz a királyréti Ma.
gisaerN sálloda lepedőit és felmosóvodrét hasz.
nólfuk fe|' Halacska lámÉját - hogy hangszer le.
gyen . kibelezt.tik. A szellemidéreskor vadregényes
kirfurduláson vettiink részt' s a legkisebb baleset a
sötetben egymás lábának letaposása volt. Termé.



szetesen elemlrímpa nuku, így a felholdas éjszaká-
ban szinte vaksötétben szembóz.tunk a környező er-
dőben. Jelen volt a pirotechnika is. A Szellem
összefiiggéstelen válaszokat adott a kérdéseinkrc.
A szóllodáról óltalóban: a kaja ehetetleníil ehető
volt' A tévé átlatos. a váza btidös. a hűtő -
CENZÚRA ,ő*,^.asza*'/ -volt, a Wctártóly
maszelg ennek ellenére ÁLLAT! volt.

Dócs Péter, Békési Góbor, Halassy Zn|tán

57J,4Lw
Mikor megérkeáem a slyaudverra és kö.

rtilnéz.tern'. kicsit megÉmültem e köriiliittem ólló
arcoktől. Am irtó kellemesen csalódtam minden.
kiben. Naryon tetszett az emberek hozáátlása.
Szerintem mindenki igyekezett megismerni a má.
sikat (kivéve aki nem)... A kaia is jó volt, Mr min-
dig elfoglalták az asaalunkat (így mindig moncos
képpel kerestiink új asztrlt. Vary mi késtiink?l)...
Nagyon tel$z€tt a tanárok bemutntkozósa! Nem
t€t.$ztttn hogy a pérr*s telefon elnyelte az összes
aptórnat, de tz nem rajtrmk rnúlt. T.ök jó volt, ho1ry
'nindonki ötvenszer kérdezt€ meÉ a nel.enn. (Erre
én is rá.czoktsrn kébőbb. Hi-hi') }riagyon jól érez.
lcm megsJn, remélen1a tötrtliek is így voltak. vele.

Kuglóf

Sreiatcn a gólyaaÍixir elég jó vol; rÍe
ilag*ÍÍ kevés volt a satndidő. HiMk: a koni
ébvszttj es a koni talrarcdó' Előaycik, az osz'táiy
ijssretáztklott: az iidiiiő nagyoa sdp heiy; a kaja
,{inom volt; a prcgnmok érkkesek volulr: a min-
keÍ tattltó taná,,uk aagy És*t megisÍt?€,l{tk. A
',Nonádfutt', való rcsn,étel sakat krinn7útett a
ilísaség

by Kris

.''Az érettségizők elmondtált tap*sztalataikat a su-
áiÍrl, aÍni n&g.Yon érdekes volt, és kezdjiik mag''n.
kat beleélni a Poli hangulatába. Bér mindig álmo.
sak voltunk a korai ébrcszlő miat| megprrbó|tunk
ÉszJ venni minden pfogrrmban . t<ibb-kevesebb
sikerrel. A tanení mindent megtett, hogy jól érez.
ztik magpnkrt' és aá hiszerrr' hogy sikerült. Ez egy
öxik élmény Ín&red.

oláh Tibor

Még mtndig nem hittem eI, hog1r felvettek a Poli-
b,,, Már az elején kialáltuk a neviinke| ani egy-
&telnű dcintéssel SZMARLa lett. Az osnáIytána-
imnal elég jól meg&tjikegfust, olyu, mintha
máÍ több éve inrcménk a núsibt, Mindenki köz.
vetlen, jókedvű, életuidfun és &dekes snméIytség.

...A vonaton láthatoan sokan megtalólták bÜráteilot
az elkövetkezrndő 4-5 évre... A nomád tábor után a
szobólr szinte luxussámbo mentek a csigalépcső.
vel és fiirdőszoMval meg ká<ldal. Naryon afenyos
osaólyom van, srerintem a legiobb, és én nsgyon
jól ércaem magaÍn...

Panna

Meglefrtem aao, bog1r ilyen niuid idő alatt egt
aagonjó aldrultki. Ebbak<i-
aisségb n,é8 a bnáok is bleafioaal; mqt a di-
ákobt egrcnnagú emffiént kerelik aem ftilé-
nyeskdnek velik. Nagron sdnes pmgnnckat si-
keriilt a snryezfuek össreáIlÍaniuk, szinte nem is
volt olSa n alkalar4 hogr unatkoztan volna...

Már a nomádtáborban rrrcgismertem az
osáál-vom egy reszét, ezert alig vórtarq hogy újra
lássam őket. Nagyon örültem annak' hogy rninden.
ki pozitívan állt hozzá. és mindenki igyekerert rs.
merkedni... Nem elfogultságbol mondom, de sze.
rint,em a mi osztályunlrban soickai srprosabb aa
ernberek kciái kapcsolal roirrt a tiibbi r:sr.álybar.
Az inÍi5ór{k kisse ruralmesali voltak' dc tiírlrettíel'
mert mirrdig volt benntik. ep.y lcis feioidó játék'

,. A napk !ói és gvctvn Íelttk. az' rtsr.til.v hanar
tisszetázilotí, Remelem, a lznlÍáct napk is ilyen
gyonan és jó haagu}atlxa bgnak telni,

!'arkas Melinda
A::
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Itt volt
Tarján Zsoltné
Szőke Zsolt
Gémesi Balázs
Molnár Jenőné
Geszti Róbert
Laczkő Istvánné
Schittler Mótyás
Száva Esáer

rT EMLÉKEZTETŐ

PsychO
KAndi
ebőÁ.
ebőÁ
MáS
KorCs
HO
HO

Jakab Judi! Szász Kata es Molnár Lajos, a jószándéku.

Mivel kevesen voltunk, hiszen az elsősöknek és az ötödéveseknek még nincs IT-
kópviselőjiik, a Psycho es a Hami'S pedig kirándult (bár ők levélben képviseltették
magukat), úgy döntötttink' bogy határoeathozatal nélktil de végigbeszéljtik prog-
ramjainkat.

A diák, a sziilií es a tanár olda| kiilön-külön megbeszélte az trT múlt évét. i']gy |áttrrk,
hogy rem műkbdttink rosszul, legalábbis tbrmai szempontból' Eredményes..!ó üléseink is
voltah. Nem jó azonban, bogy csak reagálni tudtünk aZ iskola rczdi'iléseire,
kezdcménye?,óvé nem válfunk. Igény volnr az lT.üles be'vezelésének megváltráatására.
jcrtrb előkászitésere, etőte{eszÍcsek szétkiildésere az összejövetelek t,ltitt. Különiis*n a
sálők kártek Íöbb támogatrist a.iöv(íben t cöntásei..hez. Szirkség volna az lT.hairirozatok
utóéietének követésére is. Nagyobb tervszeníség' kevesebb aktualitrís kel|ene. I.el kell
hívni ae cgy.:s osetályok Íigyelmá! ha *epviseiőjilk atig lrtogat|a az riiéseket (pl.:
Psycho), hogy nyugc'dtan élheÍnek a vissz,thívás |ogn'ra| arrennyiben skeÍiák,

Megalakult egy bizottság diákokkal'
akik kidolgozzilk a modját az YÍ &tct,
tevékenysége megvál{oztatásának. Ük
keszítik etii az IT újabb' 16.án iissze-
gyűlő üléset is. Szőke Zsoll, Schittler
Mátyás es Gémesi Baiázs persze vr{rják
nrások segítségét!

Az első eme|eti lepcxíforduló falán
láthptod az IT fatiújságiát. Figyed oda
is! Es lehe{ hogy ezentul mi{shonnan is
hallhatsz rólunk!

Budapest 1997. szqtember 4.

Köszönettel:

Szász Kata
IT.titkár



Lapziúa utan néhríny órával még fennríll a
veszély, hogy a Nomád Tábonól nem lesz

cikk ebben ,FiWffif uan. Tudom, hosy
beszélnek rr5la, de úgy tíínik' nem írnak.
Akkor talán en? Ha igen, akkor öcsém,
nagyon személyes lesz. Anól lesz szó'
hogy en hogyan éltem át.
Héí rövid mondatban:
l ' Azétt lrét mondatban, mert voit hét: nap,

bolygó, isten. gabona (yes!}, lakósátor,
csti Hubogás, diák a Bagolyködtrcr..

2. }.Jagy szcrencsénk volt: idti.iárás és
hel1lsrÍn tönkreÍehet cgv tábrrrt, de nnind
a kcttő ideális volt.

3. Szereíek tiaekelni. Magyanrl, augolul,
tábortiíznéi, az erdőbon' az úton - szóval
én br{rmit bármikor barkivel énekelek.

4. Az elsőA.bol hárnnan voltunk a tá-
borban. A mrísik kettől'el dur'va jó vo!t.

5. Ez volt & negry*edik politccirnikurni
táboronr, és közben is meg utólag is a
legiobb volt. Kicsi volt, gyors és
kcrnény, de hihetetlenül jól rnrfrödtek
egyiitt a diákok, a taniírok és a Íiatal
nemzedék képviselői, hogy állandóan
csodálkozni kellett, hogy lehetséges cz.

6, Ktilönosen örülök, hogy megismer-
kedtem 9 giiyáxal, és nagyon remé|em,
hogy a kapcsolaturk erősödik az évek
folyamiin.

7, A tábor azt erősítette bennem, ami nriatt
szeretek tanfu lenni, és eiil meg sze-
retném köszönni minden táborosnak.

John
A PÜI{ kiizépső tagia



LenézfemoPolit,
owg51 hoggan nan ftídvm a Monf Blarrc-on!

Régóta hiszem és hirdetem,, ha az ember
többedmagával ,,sáv'', akkor az már nem szívás,
hanem buli. Ennek p€rsze egyenes folyo-ánya,
hogy minél nagyobb a szívás, annál nagyobb
bulira van kilátás. (Aki vett már résá tűlélőn
vagy éjszakába nyúló konyhón a nomádban l"not '
főzési idő ncm mindis nulla . r szak,/, áZ fudja" miről van

szó.) Mindenesete a tavalyi maraton utan idén
nyárra egy igazÍn jó ,,bulit'' sikerült kitalá|ni:
néhány balátommal úgy döntöttiink, felsétalunk
a Mont Blanc tetejére.

A Mont Blanc a francia.olasz hatámn
fekszik'es 4808 méteres magasx{gával Európa
legmagasabb csűcsa. Evente tobb ezren másznak
fel rá, ezért úga gondolluk, ez nekÍink sem iehet
trll nagy próbatétel. A felvczető út tocirnikaitag
nem nehéz, ,,csak'' a niagassággal es ae ebbc1|
eredő prcblümákk.ai keli r;negítizdeni. Nos ez
uíóbbiban sikcrült emlé}.ezetesi alketnunk'

Eg1 r,öbb sebbiil véizo' 
-k.lenc 

éves
Rerrault.val vágtunk **ki az i3fr} kiluméteres
útnatq es rögton Becs után jölt az első meg.
lepetss. Az autó a legkisetrtr emcikodiÍn is
Trabanttá vált, ö-'vennói töbtlei az isÍe*uek sem
akart menni. Mikor beertünk az Aiprkba" egész
érdekes volq hogy mikóz,ben a hatalmas ka.
mionok eldüböróglel< rne|letttink, még a ra3tla
levő disznók is ma.id megszakadtak a nihogestiíl.
Áz biztos, }rogy szegény lady Di végzete nern
fenyegeüett bennünket. Mindencseta húszórás itt
után megérkezt.rink Chamonix.b4 a hegy lá.
bához. Könnyű, déiutáni testgyakorlással elértiik
első esti sállásunkat' egy 1700 méter magasan
levő erdeszházat. Aház leginkabb a kistolrnácsi
pajtrára hasonlított' csak volt fala, ellenbeo
ablaka még csak véletlenüI sem. Persze ennyi
utazás és 700 nréter szint felvétele után ez már
nem zavarja az ennbert, fiflíleg hogy hotelünk egy
közeli forrá's miatt legalább felkomfortosnak volt
tekinthető.

Másnap megkezlőóótt az igaei tura. Az
aznapi adag 1500 méter szint vol| ami kb.
négyszer a János.hegy teteje a Dunától, sziklás
ösvényen, egyre kevesebb levegővel es p€fsze
egy húszkilós hátizgíkkal' Közben, hog.y jot'b
legyen a hangulat' az ít mellett helyes kis
vaskeresztek es emléktáblák sorakoamk az ott
meghaltak fényképeivel' Aznap egyébként két

helikopteres mentést láttunlq mindkettőnél a
fentről lepotyogó kövek ütöttek le valakit.
Persze lehet jajongani, de hát en, előre tudfuk,
got ezért mentrrnk. Az viszont leírhatatlan. xít
amíg ott nem vag.y, elképzelni sem tudod, hogy
milyen érzes két kilométert ]efele némi a
völgybe, vagy ew szÁ| tövidnadrágban es
gleccserszemüvegben feküdni a havon úgy,
hogy közben nem fám|. Ez persze még kora
délután volt mert ahogy lement a nap' kezdett
elrnúlni a jó idő es vele a jó hangu|afunlq és
ráJöttiinlq hogy nern is olyan nagyon felhőtlen itt
az é|et.

Elősz,t.ir is jöttek .az igan felhők, mire
rohamternpóban kezdtiink satrat verni. }Iá1 mit
mondjak? Kétmiteres hóban leverni egy súlret
ílgy" htlp1y lenl is maradjon, íőleg, ha éjszakáre'
v.ilart vársz' nenl egy sima iigy. Közben a .',thar

előszclekénl elkezdctt elek-trornc,ssággal teiítiicini
a levegii. Mincenkruek szanraqzét áih a hajs. ós
hangoxii aimmogail is' siÍt egy*'irn} a hezet ls
iól lehetett ,,hallani''. Áhog.v nyit'otta-csrrkla az
uiiait' irgr vál/,'tetzatt a hang írckvencrája' Anirt
ekkor érczÍíink' arna cgy sin l'al: bc volíurk ... .

Mire kesz |etttink' már semmi kedrÍink
nem voit a sátrunkon lcvÍil nnaradni' úgyhogy
elkczdtíruk har,et gyűjtcni (ez azért nem nehez
arraÍbléi, majd ebkíl ievest ftízni. I{a azt a tázist
nem nézi meg ?,Z: embeÍ, htrgy a hóMI rr.ilyen
,,vizl' lesz, akkor nincs semmi baj a doioggai. de
ha magadra ftzö| akkor eg.yet tetretsz: Ivleg.
gyiízild magad' hogy eddig sem voltal tul igé-
nyes, miért épp nrost k.ezdjed? A hegyi.rnenü
amügy is elég é.r.dekes. Főként zacskTs levesbői.
zacskós rusbci| es zacskós tésztaboi áli. r:.zt
egésdied ki kb. napi öt Srnrt szelcttel és
Kapucinerrel, egy.két tubus sűrített tejicl és
némi |cukoricakonzerwel. Ea utána szabadcln
variálod egy hétig, majd nnég hazafelé is eszed a
maradékot. A legiobb, amikor a halászié utrin
nincs kedved a hideg hóban mosogatni, úgyhogy
kicsit megsikálod afazék paprikás karinn.áját egy
kis jéggel, mail megfőziid benne a rizses h{rst'
Az üres edény éjszakára kimegy az esőbe, regge|
kiöntikí belőle a vi.ret (}.ő a higiénia!), belera}sz
egy adag hava! felolvasztod (Kicsit pirosas, de
kit érdekel?), bele egy fubus csokis tejet es kész
a kakaó. Ha előtte eg&z' éjjel a sátor tulso széle
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felé másztál álmodban (ahonnan az ott alvó
próbált visszarugdosni a helyedre), mert a szél
folyarnatosan az arcodba nyomta a vizes
ponyvát akkor n{jössz, hogy reggel hatkor nincs
is ennél jobb'

Ha vismnt megreggelizttink, akkor nem
volt mire hivatkozni" így összeszedtiik magunkat
es indultunk felfelé. 3200 méter felett már
éndekes dolog a rnrásás. Az utolsó mene.
déltházig mindössze 6(X) méter szint volg mégrs
2-2,5 őra volt mire 6lértiink. Ez yÍtéstt nekem
volt köszönhető, metrt fotyamatosan úgy
éreztem, hogy az előttem mászók elhasználták
előlem a levegőt, es nekem már nem maradt
semmi. Erre felajánlottá( hory menjek én előre,
de úgy érezterr1 nem illik a rutinosakat beelőzni,
meg összetörném a lelktiket. (Persze ezen a
magassiígon a legkevésbé a lelkedre van
szuhség.) Ez a sralasz egyébként a leg-
érdekesebb. Az ciőtttd mászck k5zt rnindig van
néhány, aki vidáman menetel felfe|é es közben
nem néz a lába e}é, űgylrogy folyamatesan
huilanak a f*jeclre a kiivek. Az álrnoskönyvek
szerint hassrir lábariozÍst es drága heiikopterutat
ieicnt egy felkilós gránltriarabot lefejelni, ha az
eiőtte már j0.iG0 meter*n át ;''y-crsulhatoÍ.. trla
tbntrol üvt5ltenek" hog;', ',Ko!'', akkor egyet to.
hetsz: úgy laptrlsz a szik|áhtrz, mint "gy.ik az el*<i
Íavasá napsütesben.

Mindenesetre nagy örom
nedékházat 3800 rrréteren. hz
itt prirenő 5Ü.l.0Ü turista
kellemee iilatot es jl m.eieget
biztosít' nern is ba;zélve arról,
hogy nézhetaÍ, abcgy ror[sok
esznek. Ide rnár mindent he.
likopterrel homak fel, a stirtől
kezdve az ásványvizen át
cgészen a szénig. Az árak is
ennek felelnek meg. Egy
másfel literes palack víz 1000
forinl" ugyanez hóból olvaszt.
va 300. Egy tál makaróni
2000.et kóstál, igaa elég szep
adag' Viszont a nagy szÁm az
vol1 hogy voit telefonjulq és
hitelkártyát is elfogadtaL

Sokáig nem rnaradfunk
civiliált környezetben, mert
elindultunk aznapi végcélunk'
a 4300 méteres Dom du
Goutier felé. Va|ószínűleg itt
követttink el egy hibát. Már

e|érni a me.

e|őzo ntp is tul gyorsan emelkedtiink' fáradtak
volfunk es ennek következtében egyik úti.
társunk, Gergő nem bírta a magasságot Ki.
tartóan proMlkozot| de a nagy szintkülönbség, a
köd' a firn (ez a jéggel kevert hó igen kel.
lemetlenül veri az arcodat mindent eláztat, és
teljesen elveszi az ember kedvét a hegytől) és az
oxigénhiány kikésátette szegényt. Ekkor láttuk
először, hogy milyen ronda dolog a begyi.
betegség. Néha csak leült a hóba és közölte
bogy ő itt marad aludni, nern iin tovább. Aztán
mondt4 hogy menjünk csak nyugodtan, ücsörög
egy pár peÍcet és utánunk jiin. Ezen a má.
gasságon az embenrek egyébként többé.kevésbé
állandóan fáj a feje, üibbé.kevésbe állandóan
hányingere van, és leginkább úgy érá magál
mint akin átnent egy úthenger. (Ráadásul fudia,
hogy hamarosan jön az majd visszafelé is!) Mire
feléÍtünk 4300 métene, már egyszcÍ.eg}szer
ann1'ira feloszlott a köd, hogv látfuk a íele,tttir*
50 méterre levő mener:!ékháZat. Ez mhr csak egy
bi{dogriskó, ahová vegsziikság esetán be lehei
húzódni de nekünk ffiár nem vo|t anir3'i erőnk.
hog felmásszunk odáig. Találtuck két .ió t,i-
vakheiyet íbóba vá..it melyedes' ahol a i,jternrelt
har.al. mellv&ÍszenÍen kórberakják" lrogy va|am;
védjen a széltÍll), fe|vertiik a sátrakat és bc.
rná.'Éünk" Mcgígártem, hogy ha hag-vnak h{rsi:
peÍc€t regenerálódni, akkor hajlandó vagy.ok
megfiíai egy háromperces Smack iovest. Még

olvaszt.ctt hal';nft is volt hozzÁ
készen, mégsem bír'tam rá.
venni magarna! hogy ki..
rnásszak a sátorból. Az a ieg-
szömyúbb. hogy fudod, hogg
szükség |enne rád. fudorJ, hogy
snned kéne, ha meg akarod
őrizni az erődet, de egy darab
csokit Dem bírsz mcgenni,
olyan fáradt vag."*. Iekzel a
sátorban {még a hálózsárkba
sem mászoi be) es hallgatod,
hogy a tiidőd szorcsög leve-
gővétel közben, a sáved meg
i00 körüli pulzusszámot pro.
dúál nyugalomban.

No, ekkor ütiitt be a
krach! Gergő nern fudott pi-
henni, néha ki.kihagyott a lé.
legze'te, össze.vissza vert a sd.
ve, és nem nagyon fudott ma-
gától. Zsig4 aki a legiobb
állapotban volt közfün| úgy
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tlontött, lc kell vintli alacsonl,abbra. L:nc aztan
összekaptuk ntagunkat mi ls' [rclii ltöaeltük
sze gény srac<lt. í.cikötöttük rá a hágóvasát,
ciőkcre stűk a .iégcsákán,vát és bekötöttük a
biztonság kedvéórt magunkkal h<lzott kötélbc.
(llrrc az utolsó szakaszon leÍt volna szükség.)
Kiválasztottuk a legjobb iánrpákat. egy háti.
zsákba összeszedtük a lcgszükségesebb cuccot
(két hálózsák és politbarrL majd elindítottuk őket
lc|elé a sötétben') Utána Íél órat lihegttink a
sátorban, megcttünk Í-ejenként egy_.cgy csokit
vacso rara és leÍ.eküdtűnk.

Ncm nrcrném állítani. hogy nyugodtan
a1udtrrnk. Az volt a mcgá1lapxldás, hogy ha ntncs
semmi baj, és Gcrgőt magára lehct ha5.ni lerrl-
akkctr Zsrga másnap dólclőrt vissza.icln érrilnk' és
scgít lc..,tnni négy cnrber 1'errtlragvot1 iilsze.
;"clósÉt' i ia cé!ig n*m j ön. akkor rni indulunit ei
l.':ftii:.

iiet1tr.it.-' i:la lehct. nrie rottc1;ibh lctt az idíj
Stnrnrir pern ici:cic:'i irltrii. aktor;r li ':ri voiL ;.,,r..
lr l i l i i . l i i l i:, lr lpi 1<jiúiik <lt.1í: Írólcrc rn.:i-t:l;k ,..j l i;
par l i l :  ; r , ; ' : r , l r ; : '  i i : lé'  Vár . r l . lk .  i l r l ! - . '  vaIat l ; . ' :ír i
i lc;-,n;k iell l]ij i. io scnkt l i(iri] tu.]L:tt scirlrnli ' lvÍi
i<iiíti l nii i; ' l] l ' i .r rttcc :,l-1, lniűük 1:l., ' i-;i ' i ,, '. :.
icl i 'e l. vai.; cjlnrJirlá.l. tt.a:z. nlái kedii:nk scni
v,.l i l. sl ' 'k. l. lz..:ncg.'koi .ikezrjtük 

.DolLrnl 
a

sálrakat e.; S'lótvai.ga1nl, hog-v mlt for.l.,nk icnt
ha.'tynl. F,3:és,,: szepen isszcpakoiturrk. Íi1le
mcg1:ör t',:gl^ Mcrrdta. Lrcg-v az c.glrik c:itlplffl2|
|!zeir.í- ilc r,g1 i,rsziu a xxsék lcíjt'en ők rr.il
ü'-í|l i i jí.otiak r:l idáig. !íire v'ég:e ciittiuiturrk
ier.e|é. perszc 

.r.i;ürött 
a n:ip, g-vi;nyörű rijij }ett*

lnég gler.cseÍ\2L'ini-lVLgcÍ kcicsZttii i-o vakjtott
F'n eiég i.*ndesen ki is hasznaiiuk. i,cl.ele
egyszenícn lcültünk a bóra és su-arrkózh:nk. A
-|égcsákána-vai es a lábunkon ievő hágóvassal
szirksóg esctón öt méteren beiüi meg iehet áilni.
úgyhog;' üag;-on ólveztü't a csuszkálást. L'nnek
kószönhetőeÚ l1em egészen másÍél óra alatr
]eertiink a?-on al.llton" ami |elÍblé ttibb mint rrégv
rlra volt.

A háznál Gcrgő már elénk jött és koziiite.
hogy jól, van. tőic holnap udulhatunk |elÍ'elt.!.
Amit erre k^pon az - rrzt hiszem. . mée baráti
körben sem nagyon idéáető. Mindáesetre
pihentiink. erriink és mentíink tovább lefe|é'
logy minél előbtl emberi magasságon lcgyrink.
Itt már en voltam a ,.sá]< keres''tmetszet''. A
menedékházban megenem két csokit és egy

tubus cukrozotl tt-jcl. amrlői rcmckül ércztcnr
magam. Egószcn addig. amíg a szcrv'czctcm bc
nem intetl. Ugy lecsctt a vércukronr, htl5- aIiu
bírtam mozogni, ami a szrklás lctclébcn ncm
volt éppen keilemcs. Ráadásul cltbeyott a
vizünk, mivel azonban estére mcginl kinózen
egv vihar' nem áiltunk meg vacakolni a hóval.
hanem nyomfuk lefelé. Persze az esőt így scm
űsurtuk meg. Bőng áznrnk, de cserébe az éjszakát
már 2700-on tölthettrik egy elhagyott házban.
Annyi maradék gázunk volt, hogy fudtunk .zcle
kÓveket melegíteni éjszakára' raadásul az cs(j
alatl egyszeníen csak kiraktuk az eciérr-vcinkct az
eresz alá és rögiön volt vizünk' Az előző két
é.i.|elhez képcst ez már maga volt a mcnnvors,árl.I.uiajdonkcppen 

ez volt a tűra vrigc. ltiszcn
a nrásnapi szzkasz a Í)r|uig csak kcilcmes :étir
i,<-'it az cl(jzőek kcrlt'st' a Íiircó:. a .:lccci.crbo}
k jcr]vadt palakilan p,:c i g k i í c jcz: :t.tc n i.: "-1i.: riic:' cs
lnr.sitő vrlt. itt rl1e! e$i' SZÜin.ii.ú akit,sra kct-irit
. : ( r l "  [ , r fngp;11'g- .gr]  :evcttC l t ' . , .1 i t .1Ot,J  i r , r i iu i l
'lr'i iilrr..:it cs Í];h erl:..Il.r l i ntc r. ös,lcc.:. ln.le q..l ] [:rir:
c[ ' ,  k ' r , raa5a.  r : la . i r ]  i  c?. i ;  nYrt: la l \ f  inJ l i  i : " lye l i i : t . l
( .  ha ln l .nu-. ;{! ik  lcq: ,2.- i 'b  i , '1 i1 ' . i ' ;  i - ' r : r .a;a i : r r
Kár: l:ti i.r|;2 i i625i;ltl i. ]l is2'.:;t . nbő] a': i:l. '1t-l. '..r
lrt:r.r leite'etl. vtllnii :nár h'ir'dltetr: ru|rái hoz.rj.
rrl i.:ö; lben }.iÉkáztat1unh v.l ira l lz.h.is,,: c\
böricnl ha a vánttl:l0i. |]:i lr<1c;lik .S \,Ül-i, i
t 'eq-vl e .n;k nenk. -Ii lbb a békl:ssérli

l\ Lra.z.aúi Svli.pon kcr,}i'1ll ('sok rn.trő
l'tlimaság voit Az aLlió h.l"'.t". a ;i.rn;ajoi. a ]'i.)()
in €teies Furka.lrágóra ictrbi' fticnel ccid;iul
keÍszcr !.t;rrt t'c! a ..'i;.c. i]elctili1rlrrrik a rneradjk
lvi;..,lzüaket. majd (it úr.át uL".'nUnk kiszáradt
szájpadiássa!, mlÍc t,aiálnrrrk 'rgY oiyan pataki:t.
anube nrir bele merlüni il:il}1. \,.8j"ll csak
inegérkezfi-lnk He5vcshaiomra. Al uÍ-lcvcl-
ellerrőrzés után vidárnan rátbr.jultam al' |i l. ' ' .sI.t.
i.nlÍg a vámos ma.idneln utanamlcr. irtrfry
azonnal álljak mcg. ..1elerrtkczési kötelo.sséqcnt''
vaü. oda.vissza ez voít az, c|ső határ' ahoi
kétszer á|iítonak mcg és kétszer kerdcnck kl. du
vegül egy otperces. az állampolgán köte-
iességekníl szóló eiőa.dássai mcgusm-rk a do lgot.
Mrkor az út mellett t.elttíntek az első kuncsatira
váró lányok, végre igazán érez}ettem: Itthon
vagyok!

Csokrs.
az alpinista



;##rr,:I,#iÍ;?,ffiff,
(Colin Hackett)

Csak futóbo!ondoknak!
Az e|múlt  év i  s iker te|enség e||enére az  idén is  meghi rdet öd ik  a

Mannron-rÖn.  Mive|  a korábbi  évek szervez ö i  nem á l | tak k ö té|nek,
megkísér|em én (|ásd a!ább)  a  k ö r  vezetésének gy ö t re|mes munká já t
magamra vá| la|n i .  Ha van kedved és e|éggé e|vetemÜ|t  vagy ahhoz,
hogy eIkezdd,  eset|eg in formác i ó ra  van szükséged,  kocog j  Ie  a
Bányakap i tányságra (új  ln fókuckó)  és keress  engem (|ásd még a|ább) ,
vagy ír j  egy eIekt ron ikus Ievé|két!

flTNemfizetett hndetes

#aváú Rfu?í
e-maii:horvathr

lnt !
l

t :  i t i i l i

'|).?r:a!



SPORT
sdr dlá Fht14ü4ü.
ry l./c* dá 'htía,,.,
öoora* tr ő-ükn,
ó,E oép. a, e,Íá|flhóa,,a,

*qot*a,qurÉ.tl
?1Úór.4a**úuqxl
hcúq4úWr/t,,
b u. kpú., ,táuííúíÍ!

(Harsányi Rita és Várkonyi Niki
(volt) JP osztályos tenulók műve)

A fenti oínien hirdettink csapatvenefry1 a Közgazdwági Politechnikunn crsztályai és
pedagógusközössége {a továbbiakban: ''csoportok'.), illetve egyéni versen5t a diákok és a
pedagógusl.özosségct alkoto .,feloőtlek'' (a tov*bbiakban: ,'isktrlapolgrtrok'.) reszcre.

A kiizdelern egeoz tméven át" gytÍjtögelő cleínr&ot lur-áoo tendszerben Íblvik' Minden
alkalommal knp vatthríny r,íoiltot 8z az ''iskoiapo1gíi''. aki résá vesz egy oiyan edz*seir,
versenye!!' spxrí*Ecgrtozduias-an. arieiyet a ?oljter:hnikum szervez, \'lgy aarclyen iski.llánk rtszi
r'esz. (A zárlkörű-, pl. osná!3rrendezvenyek aem taíorna} a vqreEnyht:z.)

Á ponfuenenyben való részvételnck továt'bi feítótcle, bogy a veri;cnyitil legtévíbll r;t taciii{si
nappal ez esemény etrótÍ' lájékoáátni kell ar, iskolapolgálokat a Torriaháa faliújságián, a tm.árik
körayéken es az iskcrlarádióban. Ezen íeltil minden noás es*kii:lt is meg l.ehet ragadni a mini!

szélesebb körií üii .xdekében (pl.: bálo.za ,, Wffi,f l,

l" Iufu.Iyen időbeli kirerjdtséggel fug bÍni előrelátbatóIag t rendezvény?
l0 percet veszünk alapegységne|* az l pontot eÍ. (P1. 30 perc = 3 pont)

Az időben nem értókelhettí (pl. gereiyhajítr{s: pár mrisodperc) rendeaény u alapegységet kapja
meg (l pout).

2. MiÍyea tqhelasel ját u adott tevékeaysq?Ere is van egy $zorzótábla.

- sakk, nipkMa asztalitenisz, lábteaisz, túrázás: Ix
. tollaslabd4 *.aékpótozís, minitenisa koadi: 2x
. f@i, kosárlaMa futás, tuemhoki, úszás' Íihess: 3x
. Íigyességi saÍmk (pI. atlétika ]ővazet: mqÍ ezek aea ,,értékelhetőek,' időben,
tahelqt aás módon jelentenek): 5x
Az.itl be nem sorolt soortokat a év közben bee'píti a rendszerbe.



iPl. 30 pefces budapesti kosrírmerkőZés = 3x10 perc = 3xl pont (időmennyiség) = 3 pont, x 3
(terheles) = 9 pont./

(Termeszetesen mindent elő,re szabályozni lehetetlen,
a fenti számítrístól egy-egy konkrét esetben a pontszám némileg eltérhet.)

{.

A "cso1nrtok" közötti sorrend &z egyes ''csoportok'. lagiainak pontszímát összesítve , a'.csoport'' létsaímát figyelembe véve, az egy ffi,re jutó átlagpontszám alapján alakul ki. AZ
osz&ílyÍőnökök saját osz1ílyukkal egyiitt törtenő reszvétel esetén pontjaikkal osztrílyuk helyezesét
javíthatjrík. Bizonyos alkalrnakkor (pl. egy futóversenyen) lehetőség van vendégek: rokono\
baÍátob ismerőstik stb. meghívrisrírq resnételére. Egy'.ilyen'' gmbetr egy alkalommal ''felet ér'',
tehót a meghívó iskolapolgrír ''csoportja.' az adott rendeaneny&t j,íÍo pontszím felét kapja az ő
részvételéért

A győztes..nkiag}, illetve amelyik cs<lportnak egy Íőre számitva a |egtöbb pontja |esz az.
év végére.

*

Éxékel*, díjazás: vándorkupát nyer a legjobb "cso1torl". Amelyik csopoít háromszor,
nem egymást ktivető évben, vagy kétszer egymís után er el e|ső helyezes! örökre megkapja az
addig vr{ndorserlegként ''szereplő'' kupát. A pedagógusközösség is négyéves ,'ciklusc,lkban''

verseiryezhe\ |,994l95.től négy éven á[ nekik is ugvanaz a lehetőségtik vln a végső, ''kupóí Órí;'.
győzelemre, noinlaz osz.tri'lyoknak. Négy év elmúitával számukra is újrr kezdtídik a ''ciklus,'.

{(

Egyéaiben kiiitio a hölgycknél és külön az uraknál az első helyezettet kapnak oklev'eleÍ
x ilárgynyereméoy| valamint egy nevÍike, sztiló kupót ''örökÍe'', a rnrisodik es a harmarlik
helyezettek ok|evelet es sántén tárgynyerernény| a 4.6. helyezettek oklevelet nyernek"

A vcrseny áltásáÍi}l (egyéni
verseny els<í 10.10 helyezettjei és a
csapatverseny) negyedévenkérrt
trijékoáat a Sport íaliújság, 8

ffiamz{ valamint természe.
tesen a testkultura-tanároknál is
fellelhetőek lesznek az információk.

Jó versenyzes! sok sikert,
rengeteg reszvételt!

Pest, 1997. szeptember L

Testkultura MunkacsoporÍ



nÖpts F|inauo
l. Nyár
2' Jövő?
l. Úira - elsősök
4' Egyéb röpi

l. A nyrír szep volt, jó volt rövid volt. A
röpis tábor néhány napja is gyorsan elszállt.
Edzettiink (nilyen jó bomokban) egy keveset,
komolyabban, mint trvaly, de termeszetesen a
fiirdés, a buliás volt a hangsúlyos.

A nyári bajnoksrígban az etősebb
vegyescsapatunk az élen ál| a gaengébb 4.5.
helyezest érhet el. Utolsó nap D(' u-én.
Ugyanezen e nepon lesz az Oszi Sportnap,
amikcr ezen is indulunk. (Ekkor mar talán
clsősökkel is találkozhatunk. )

2. Változ{sok ór;risi merrnyiségben. f)ínó,
Maris, ....'.: ... '', cltoent egyestileÍbe. tehát
idet a negy csapat veg-v nélkiiltik indul a zart
amalőr bajnokságbeil' v&gy a nyílt profik
körirtt kiizd, vtgy- nind&.ettőben|? Ar rytsl
váÍtozás ru, edzéseknii varható. a többségi
igenyhez igeeo&a a tömegsp'.lrt jelleg{í röpi
háttérbe szorul, és megprobálunk nag1'oiib
iuteaziiássai a legjcrbbak. közé keriilní az V.
korcsoportban is.

Edzések: kÚdd - péníek l5."}0.i 7.'Js,
ulána i7.Ü0.l8.í'}o között örcinutipi: regiek t'
bárki jöhet; csak jrtték lesz (ht sok ae elsős
röpis, a ffi idő ketíéoszlil)

szerda 7'00-8'00 csak röpiseknek
Heti két edzés nninimum keil a ngm messziről
bejfuóknak meg akik többet akarnalq bírnak:
TAIRA

3. Elsőstrk, ó, Ti jövő zálogai.....'
Gyertek röpizni óÍiási létszámbann mert .,......
nem lesziink elsők'
Áki életében sose csinálta, az is jöhet. Néed
meg, próbáld ki es utána alkoss véleményt!
váÍlah vánrnk szereteffel! !

4. Igari, csak játék örömröpi, hétÍőnkent,
sok-sok tanár reszvételével' (Kesőbb
információ Csoncsitól)

HAFE

vizen rÜna
- részletek a hajónaplóból -

0. nap . csiitörtök
a., mindsnki bizros jelen legyen
b., közösségi érés beindíüísa (sok kiilsős)
c.' v&n rá lehetőség
d., szervezesi problémót, nos ezen okok

miatt jötttink be korábban, az indulás előtti
n&lrcn' de hét ember terve4 .... Sejthetitek
mennyit pihenttink.

1. nap . pentek' Szatmárcseke
Már éjjel elkezdett cseperegni az eső, és nem
úgy mint egy zivatar' hanem jó bosszan. 4.30:
csitul az égi áldrís, viszotylag gyCIrs pakolás,
Irendrakás, aztán rajt. ó.l0: Nyugati, elindul-
itunk Erik. Norbi nólkiii. Elatudlak - vélttik, de
!csak a kocsijuk rrlbbant le. I,gy rrásik vclnetlal
bcbtlánk, ítszá|lás, a cs&pet t.cljcs' }v{átészai.
kán r,onatcsere. Fetrergyürmat, nérnr a|kr:dozás
egy trel5.i illlsszal, erkezes Sealnlárcsekére dél
k{ir.iil^ Sút.;ruerés szcmerké!ő míifogq iig a dél.
u"iár.i próbalapátolás e térc tolóciott, mc'rt a ha.
jókat száltitó autó lerobbant. A k':llemes icíő.
ben csa.lí ,}.rbby, Pep..: és b{iki vcltak illvart
bátlafo" bogy r{fusztak a tulpartrE anei a nregá-
radt Tiszt sebességc miafi ncm is vr-..lt kis tel-

i  
!49r  l  iuTa Dvr 'vg\ 'vó t

i.iesitmeny. Az es{t pedig bol cseniescn, hoi

Idunán.

vadarrg hajocipeles' sátorveres. A kisérő.autó
utánfutóján E potlyvs elcsúszott, ezért pá-runk
összes ruhríja elrízott, 19.00; vacsi, Bobby és
Brílint közben hilön zsnés előadást tartofiak. A
faluban komoly élet' több disco, tömén-telen
szórakozási lehetőség, mintha Siófokon j árkál-
nánk'

3' uap. vasárnap, Gergelyugornya
Az eső esik. 9.00: reggeli, alvás' dé| sátor.
bontís. 20 km viza, vízbq. Lapátolrís, a

i:. nap - szornbat, Tivadar
iKapkodás nélkiiil ébredés, kukucs ki, eső, de
i.ió. 9"00: reggeli, nnajd üldögéles, alvás a sátor.
lban, délben csitul az es(í, sáÍorbontás, egysé.
jsek kijelölese (megleffen gyÜrsan), beiilés,
}esőkabát.igútás, rojt. 15 km után érkezes Ti.



tömegek zugolodnalL de csinálják. Kemény
egységek és kisebb csoportosutrísok' de időben
mindenki a célban. Sátorveres, a hangulat ja.
vu|' a falu sem rossz hely, de az eső esik. Fur.
csq mindenki korán feksák.

4. nap - hétÍő, Tiszamogyorós
Az eső esik' még nincs lrizadí$,,. |l2 9: regge-
li. Sátor le, cucc az utánfutóra (bezacskózva.
tsnulékonyrk vagyunk). 12 köÍiil rajt. 30 km
után, 16.l0.kor rz első príros be,er, majd a töb-
biek.20.42: ae utolsó trió még vizen (mert
Bobby, Bálint es Rudi kisálltak es a változa-
tossóg kedveert stoppal érkeáek a célba . éljen
a vízitura!). Pepe, AndÍ{ís es Balrizs pedig jót
gályríaak. A csoport egy resz'e a három km-re
levő faluba távozott. Vano aki pihizik. vau aki
h$ónaplót ít, Az eső 17.00-kcr eláll és estere
a Napot is látjuk' itt bizony valanni kesziil. Ja,
és Pisfu, Zsepi. Maris es Laci e5y=sége borult"
i'is;íak egy finomat a kellemcx hőfo&'ú vizbea
váItriruhr{val egyiitt. Adriennck nnát ery zseb.
kendőn1i seisc?' nrhája sitlcs. },{l.rn iraj. össze-
dohj."k. Vegre 20.5Ü: v.íras abbamrtrad, Pepé.
úk hecsorogtd<" meg:*ag''ara}..

5. nap - ke<íd,
Tueser
A szokáscs reg-
gcíi utr{n l l.i2
közditt rckiindul.
tunk a 34 km-

::.-.*,-a3;-1

.-*--;Í.- J.i.:.-.;-

ó. nap . szerda, Tiszakanyrír
Na, végre! Már reggel dönget a Nap - Bikából.
Előkerültek a naptejek, sapkrílg szemüvegek. A
Íáv rtSvidsége miatt. 19 km. megbeszéltiik,
hogy az első homkpadnól bevrírjuk egymris!
és a várva várt versenyeket (pl. lrínyok a fiú-
kat fiuk a lányoka! mindenki H'Pétert a víz
alá) végigcsináljuk. A tan{ír - diák kenuver-
senyt 500 m.en termeszeteseo az előbbiek, míg
a legszebb borulást sz ulóbbiak nyerték. Tan-
cih Eri\ Robi, Andrós, Feri. Diríkok: Pisfu,
Pepe, Bobby, Laci. Legiobb víbedobálós: Safu;
fiúknál BátinJ Rudi, Brzsa. legiobb menekii.
lők: Zsepi, Ag1. A bomokpadon végre egytitt,
mindenki számára kellemesen töhötttink há.
rom órát" azk{n tovább... Volta|L akik a bulit
folytatve ugráltrk: víz fiblé lógó fa - madzag .
röpte . víz - cscbb, es borultak, meg mincen,
ami víaifuren kel! {pl. leéges}.

7. nap - csütöríöL' T.israbercei
Smkásos reggei most mír napstitéssei, !ra-
talmas napozás' szinte mindcnki csorog, és
eg}.rc jt'trbarr f;i'ra{ de jó a bangulat. Sajns a
szállr{shely Íossz, maÍ árnyr.lk egy darab se,

hőguta indul.
Estg visz,Ünt
rőzsegyűjtés,
tÁ,{,oÍtttz I'éter,
R'obi vezéay.
lr:tt1vel tíano-
lrászás'

t{. nap - péntek
- Tokaj
Az idő szuper'
szinte gépiescn

*ck. Csöpögős. -*+<{ 
= -;*.-r- "-'|;:

srmtltyis laí; ásáts. gf, 
.*-.'-Í -^:--t

l4- l 5.00 után ni.- '-,::*;i.,: KÉfi"{jj:.

u'ffiüll'T[..'ffiffi
bcérkczés (a va- 

.\-t=!:a:-.- 
-

-Y:'i-.\;

csora vógere).
Tamás előadotl
egy szép, egyéni
borulást (a mély.
vizbenlazinkr
akan lépni). Esti program: a szokásos, hideg.
vizes fiirdes, pakolás, büfebea üldögélés, falusi
séta" majd az azt követő közeli verekedes meg.
tekintese. 3:l (három verő, egy vert - beleszó.
lris kizrírvq mind a négy nagyfiú volt" es a
közönség + drukkerek közel százaa)'

$i:- végezziik a sz.Ü.
.:- kott feladato-

kat kis árnyék,
hogv érezziik,

4 ezbizony a vég
kezdete. Bobby

. Bálint csúcson. olár nemcsak a sátort állítják
helyettiik, hanem a hajómosást és a cipelést is
átruhááák - lógósok. Este tokaji séta, vacsi,
kóstoló, disco' é'rtékeles, alvás.

9. nap - szombat, Budapest
Ilaza! Ha újra lehetne indulni..' HaF-e
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I tü|N|TtN|sl nagyüercm
I

IOLIASIAIDA nagyterom november
ill. kosrírlabdózás utín

hétfil. szerda körmérkőzés

december hétfő. szerda ktirnérkőzés

- A versenynaptír az elóre tervezhetdseg céljríból keszült' bizrlt abban, hogy a sportrn áhitozok
így jobban meg fudjrík tervezni szabadidejiik felhasznrllrísát.
. A napüirban fehtintetetÍ időpontok nem az adotÍ bajnolság hossát jelentik, hanem wpkat az
időhaüírokat, amelyeken beltil - terveink es igyekezetiint szerint - lebonyolítrisra keriilnek.
. A hfuiversenyek sávja 15. 30 .tol |7,30 -ig tart.
. A csapaÍsportr{gakban nevezni csak osztrílyoknak lehe! de azon beliil t<ibb csapatot is lehet
indítani.

Lányok fiirkkal versenyeáetne\ de ez fordítva nem lehetséges.
Az osztrilyfőnökök sajót oszuilyukban vagy a Tmríri csapatban versenyeáetnek.

Mivel a bajnoksrígok lebonyolítrísa a nevezetÍek sámritól (is) fiigg, ponÍos tervet kesáteni nem
lehetet| ezqt némi csuszás előfordulhn{ rendkíviili esetbá_ a .műsorváltoztatás jogát,
fenntartjuk.

Vendel u.,1997. szeptember 01.

Erdmenyes es nagyszámú reszvételt kíván a Testkultún Munkacsoport



N gpk,ö,ti ( s ) s ro$Í. JTartalom:
Szünctck 

..-.'..,"','

Dé|utání sport
Ítlás

LcLe tj-gÉsÍ-ELs--Í u ]*Í1-Ll1Á-L lL:

A TornaházÚan és az lldoatp-n;
. l Ícét nagyszünctben nan igazi lchetőség a sportolásra.
. A füzetct minden eset&cn ki &cI{ töÍtcni, olüas$atóan, Íiioethctően.
. A testtuÍtúra.tanóri&ól lehct a szetekct elkérni, Iegtöb&ször ti item.
. Betépés a teratekbe csaÍc sportcípőttet!
. A te&bi sziinctbtn a Tona$árat cse*, eztft {rasmáthatjd*, aki*ndc áppet
test*stttúra.tiraju* lcez. Sajnas e sziinetctben neat tudÍInk áttenátiat wást is
kÍszolgálni ,  de tehx szere,,cséd is l !
. Csergetés eíött 3 pcrecet ttissza *etl he*ti a szercÍcet!
. , 'e|indcnt a áaÍ6érc kclI oisszatcati sportotá* ütail!

Ííc ercret nen sífreriit tcl iesitenad, eÍ,bat egy iáeig (| hónap), den bírst a
sgÉrrcÍeÉá en sperto{n i !

é' ntgurÁr;
. A fricsedgates utóu féi órát a tornahaz&en leszcle.
Ezatán dc cgodd|Íeozt, tra &cregeled ttalí. lta szereacséd úaa, hamar ncgtaláIst.
^ Ötig tert a mulatság, aIatán már nam wién* a ,,pálga,,.
. Termászetesan a íiizetct dlluttín is hasznatni leaII.

Eg4éb:
líostanté| *ezdttc teét fatiújság találhattű e tofnahátban, ar egyi*, az
iskolán beIiili sportűírekct tartatmazIq míg a náillc ez cggéb tömcgsport.
rendcztténgckÍcct kapcsotatos infóhhat |csz tc|e.

.á|lrÉar1i&r'e. a..Íli,ra/iű'iiz.alt...&ár*Í.si.eie.i.né hlt.g.eálil, nÍadcu^
r..''itö,IÍa.il..#ú*Cűi].lnpiü..** .l'..':ctcclétuoa' sa's*rd*ar c.#'{,gt.,.

ló sporteláct mindca Íci aale.

Po lÍ , |997.  08 .  3 , .
ErtK



roa/llA //ÁZ.fZÁsiI!

,, k|épés a tenne*bc csak olgau torna.

cipőÚel, ami Úagg téngleg az, nagy legldÚb

edzőaipö!

2, Csaft a*kor cgyél, igqáI, rágtúzz a

tornatercmbcn, űa ,,otdton is ezt láttad,!

3, DohdngoznÍ, a Toruaftázban és ftörngéÍcén,

természetescn at egészségcs életnqúd wíatt, tilos!

é, Az <,ltöz,ö* taild,?á* alatt zánÍd tannak"

5, Á tornaházat esaÍc rendeitetÍssrcrűen

hasrnátá, ne üésd a par*etaÚa: ,,l Í,a{e kiei,,

ne tlÍqqéÍ $aa a {ated ulátÍaaui parafá&rit, és ne

igg ueábű!

6, Á helgére tégg tlissza míndent a hasgnátat uun! Az rcm biztos, hog$ a
űclge ott t|an, ahol utdltad! ?I.: a földiin ulált Írosát!aűda.... Legu ügqes!

7, Természetesen ha nem bírod ki takaríus nélhiit, aÍrtor szemctc|i!
8, Értéknegőrzö KFÍ.nt wűködlk a tanárÍban, de azért Te is figyelj a

caccaidra!
g, Anenngíbea a termetre lai a Í"eod uníuúsí időn kíttüI, alcfru

nindcnÍcéppcn *ercsd mq a Tesú,atuÍra lluahacsoportot az igéngeddel!

|0, Á Íonahnct niadÍg a tanór útmauuÍsai szcrint, Ílleate a mcgbeszé|t
spotaÚé*angségacÍ mcgfe|elöen haszndld !

Poli, 1997. stcptember 3.
T e s ú a I t úra llu n Ícacs opott
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FEI.HSYAS !!
KEREKPAROS HAZIBAJNOKSAG I

Az iskola sporttörténetében elcjször idén őssze| (szeptember 21én dé|e|őtt) kerÜl
megrendezésre a polis bringaverseny. Ezze| hagyományt szeretnénk teremteni. Évente két
i|yen megmérettetést tervezÜnk; egy císzi és egy tavaszífordulót ' (Előbbit hívhat1uk Po|i-
Vi iágbajnokságnak. utóbbit Po|i-o|impiának.) A Verseny pályáját is r ögzítenénk, így
isko|arekordot is fel iehet ál|ítani évrőlévre, akár Versenyen kivÜ| is ' e|őre beje|en1eü
csúcsjavÍtási kísér1et aikaImáva|.

A versenv útvgeLa
Buclajenő - Teiki _ Páty _ Zsámbék _ Tok _ Perbá|_ BLldajenő
A iáv 28 krn. A rajt (s egyben a cel) hetye később |esz kije i ö|ve, persze ez nem befo|.váso|ja
ez Útvonai nosszát /r terep nenr te|jesen sík, egy-két dornb nehezítr a hajtást, s eqt/oen
kónn'iÍi i is ha. átjutctiál a tetejéri. Ez egy j iI ismer-t vercerrvkor. ';;szonyiag kis íorqájmú s
rnitr lán az Ó;amrltató 1árásaval azonos iránvban kei| tel iesiteni, i i:er. róvéi he|yeri i ,an
ke resz.+.ez(.lce s (ic . l''.4aqya ro rszág a U tósté rké pe i )'

A-i !: jj o:l,':!i iÉsJ 1 l ó !j9.
i:,,:".lenkélrt' trtrJltásrs Vtll.56;iy A''lerten,1zők azonolr rdŐki.lzr)tkéni í2 vag.v .', percer.kér,i)' a
V €].seny előti ! ' ' t:;.-rts;i i  $()i ieIlítJen jtr iujnaK egyrnás rttári ' ,tr, boly(l2..st ez. a verser)yIOí|ne
ttitja (vagvis az tttci i irt, i l i  uto|érő versenvl.őnek riert szabad a mas;k versenyzi mcgé
beáli" 'a na|aonia), legatabb 5;néter.táryo|sáqban l.ra|adiial két verscnyző l:<]vn..ástoi. A ra1t-
cei helyén torféttő ijcjniéi-és a!apián r:r-ii eI a soíTend.

&:cgÜé-K
i ' iÚ (16 üv.js kon']) !="aaai: (1{l éves k.onq)
f.e-n' (16 ev Íeiei i) Nő (16 év te|ett)
(qlosztáiyqs_ggapel (AZ egy csáá|yoa jérix aíkothatnax ket fiÚbó| és kéi |ánvbi| áiii 4

fos csa patc..i' az egye n ké n ti irj(íered mé n yexe t összes ítj u k. )

l!! Szereteti ügyvezető xoot.drnáiorunk ts neje feiajánlott a verseny résztvevöinek és
segítőinek egy |evezeto kerii prkniket budajenői otthonukban aho| a Versenv
eredrnényhircjetése is iezajiik ma1cj.

JelentkQ-zés:
A versenyre Haász r:erinél lehet je|entkezni. A 18. é|etévÜket be nem tcltóttek esak szü|eik
Írásbeli engedé|yével indulhatnak. A verseny |ebonyolításához várunk segítőket is.
SzurkolTk is johetnek, jöjjenek' A versenyre lehetőleg aZoK jeientkezzenek' akiknek van
némi gyakoriatuk a kerékpározasban, és felkészÜltek a iizrkat megterhelésre.
Táiékoztatásu|: a 28 krn teljesíÉsónek ide1e 20 km/h átlagsebességge| 1 ira 24 perc 25
km/h-va| kb. 1 óra 7 perc,30 km/h-vat 56 perc' 50 perces időhöz 33,6 km/h szÜkséges'

A verseny he|yszínére mindenki a saját szervezésében jusson e|. Feri ezt is koordinália maid.
(szabad hely egy-egy autóban, . ')

To|ts te is ve|Ünk egy jó kis Vasárnapot
versenyzőként, Segítőként vagy szurko|óként !
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flÍon?,,,
Alfonso érezte, ahogy az álom lassan

ránehezedik' pi|lái |ecsukÓdnak, egész teste
e|nehezül' Homályosan még ézéke|te ugyan
kömyezetét, |átta az égen gomo|ygó, vihart
jelző fe|hőket, és gondo|ta is magában, hogy
be kéne vinni az á||atokat a |egelőről; még
láttia a kapu romjain kikönyök|ö gazda Ínor@s
ábÉzatát' aki |átván' hogy pásáora munka
helyett lustálkodik, Qencsak fe|bőszü|t; és
mint uto|sT, még az ébren|ét és á|orn hatáÉn
|évő gondo|atában megkérdeáe magátTl,
hogy vajon mit beszé|hetnek egymássa| a
szomszéd parasztudvarbó| itt üldogélő mun-
kások. Majd, mivel már nom tudott küzdeni az
álom lassan Énehezedő sárnyai ellen, mé|y
áiomba menjlt.

Áimában setátgatc|.t. Aa egész fur-
csának tíjnt neki. o|yan ismerŐs, Ts mégis
ismeret|en volt neki minden. A táj is. Úgy
ércáe, hogy egvszer már ján itt, valamik+r
régen, de nem tudoft vlsszaerniékezni, htrgy
mikor. tla nem iátta volna a dornb t*teÉrr lév{)
hatairnas, gyönyöru, mesébei|lő pa|otát' a
römyéitMl ítélve aá. nnoncta vo|na, hogv a
lege|őn van. Fe|nézett az égre, és a stitét
telhőket |átva egybtil az jutott esz.ébe, hogy
eső |esz' KörÜlnézett, hátha ulá|a kömyéken
vaiami parasztviskTt vagy istáÍ!ót, a|rgl me.
nedéket lo|hetne az eső elől, cje sehol sem
iátott ilyet. Végignézett magán, tiogy rungyai
közÜl nem tud-e vaiamit a Íejóre aggatni, hi.
szen még az is jobb a semminé|. Es exkor
meg|epetésében majdnem elájutt: finom ha-
risnyába hljtatott |ábait fényes lovag|ómizma
fedte, térdigérő selyomnadrág vo|t rajta, kis
pitos do|mány feszített meilén a fehér se-
lyoming Íe|ett' Vál|ára fekete kcipeny vo|t te.
rítve, kezében bvag|ópá|cát szonongatott.
Nem tudta, nni történt vele, de úgy gondo|ta,
ha nnár ilyen öltözékben van, berrregy a pa-
|otába' hátha akad neki valami szá||ás ott
éjszakára.

Goyen herege éppen szokásos ebéd
utáni |ovag|ására indu|t. Nem járt rnág o|yan
messze csodás pa|otájától, de már elég
messze volt ahhoz, hogy a paiota ablakáboi
kihaj|ó fejek ne fedezhessék Íol, és ne ha||ják

meg hangját. Felnézett az égre, és ezt
dünnyögte magában:

-.Aligha vihar nem lesz!
Es ekkor, mintha csak a végszTra várt

volna, egy hatalmas vilEm csapott a mollette
lévő fába' majd eá a je|enséget irtózatos
hangerejii dörgés követte' A csodás fekete
mén, me|y kedvenc paripája vo|t, hirtelen fel-
ágaskodott ijedtében' Két láMn ál|va nye-
rített, szinte már vonyított, mint egy kutya fé-
|elmében, megpróM|t e|rohanni, |evefue há.
táról gazdáját' De a hereg edjsen tartotta a
gyep|ő't, küzdött a |Tva|' féken tudta tartani,
nem|.riéba mondták rá az emberek, hogy ő a
kömyék legjobb |ovasa. Már-már a herceg
bizonyu|t erijsebbnok, rje ekkcr, egy újalrhr
dorgés hatására a iT rnegkátszereződött erő-'vei drrbta rnegét lrátra. Ezze| nlár Goyen her.
cege sem tldott rnit kezdoni' !.riába vias-
kodott' Érezte, a|"rogyarr reste min'l ínaga.
sattbra és magasenbra erne|keoik, majd érez-
!e a htrtelen zi:henást, éa ahogyan már szinte
te|jesen élettelen teste a fö|dre hu|i' E|-
vesztette eszrnéletét. Ane eszmé|t, hogy va-
lami nedveset érez az arcaR. fut gorrdo|ta'
nogy még mindig ott fekszik, ahol tÜzes lova
levetette rnagárói, és most kezd oí esni az
eső. |gaza vo|t. Tenyleg az eső seúics
cs€ppiei nyaldosták arcét, de valamit mégis
furcsá||ott' l-ia őt az elŐbhr a lova |evetette
magáról, akkor most va|ószín{jleg hatalmas
fá}dalmai lennének, de neki sernmije sem fájt'
Akkor lepődött meE csak igazán, amikor le
akarta venni |ovag|Tcsizmáját, ami már igen
csak szorÍtotta |ábát. Ahogy lenyÚlt, valami
nagyon furcsát vett észns' Uijai durva Mrt
tapintottak' lJirte|en |enézett, és a csodá|-
kozástó| kerekre nyíltak szemei. Nem ked-
venc cgizmája vo|t rajta, hanem va|ami ronda
bőr bakancs, amiiyet a parasztokon szokott
|átni. LáMn nem volt ott rnegszokott se-
lyemharisnyája' megszokott tédnadrágja he-
|yett kopottras, a térdénél már kiszakadt
munkásnadÉg volt rajta, se|yeminge hüsítő
ézése helyett csak azt érezte, ahogy egy
durva piros vászonzakó dözsti|i vál|át. tva-
tosan körÜ|kém|e|t. olyan ismerős és egyben
ismeret|en vo|t minden. Mintha már járt volna
itt valamikor régen, de nern tudott vissza-



em|ékezni rá, hogy mikor. Ha nem csak ro.
mokat, |ege|őt és parasáokat |átott vo|na a
dombon, hanem egy gyönyörii pa|otát is, aá
gondo|ta vo|na, hogy otthon Van, saját her-
cegségében. Mindeközben pedig csak esett,
csak esett az eső...

Mikor Alfonso a palota bejántához ért,
elámult a hatialmas kapu rrÉretein, díszí-
tettsógén. De rnég nagyobb vo|t ámu|ata, mi-
kor kopogtratására egy fehérre púderezett ar-
o1' rizsporos hajú |akáj nyitott ajtót, majd mi-
kor őt rneg|átta, szinte a fö|dig haio|t' Akkor
|epődött meg igaán, mikor a |akáj, magas,
kényeskés' e|nyújtott orfi a ngon rnegszó|alt:

- |-|ata|mas Úr! DÉga Fenség! trtittinr,
hogy nem esett baja. Már nagyon aggódtunk
hosszÚ távo|léte miatt! Fe|esége még rnost is
gyengré|kedik az aggodalom miatt!

- Mi? Mlket beszél ez? Hiszen nokem
nincs ie Íe|eségem! És mit nagyurazott itt ne-
kem? Szerintern csak |óvá akamak tenni.
Valaki biztosan rneg akar téÍálnri - gcrndoita
rnagábari.

A|forrso tel.iesen elhűli. Csak akkcr
lsezote elhinni. hogy itt senki nem akarja nreg..
tréfá|íti, arnikor ,,fe|esége'' is bejött a szobá-
jába' és ő is kifejezte. hogy mennyire ag-
gTdott ér'te' Majd harnarosan bojött egy szol-
ga, és a lakájéhoz hasonló hangon beie-
lentette:

- Fenség! A vacsora tála|va'
Levonu|tak az ebéd|őbe, amely legalább

hánomszor akkora lehetctt, mint a iakosfély.
Hatfogésos vacsorát fogyasztotkk, bár Alfon-
so egy kicsit furcsán vise|kedett. Nern tudta,
hogy melyik villa mihez va!T, nem tudott
hercegi rnódon viselkedni. Felesége és az ud.
vertaÉás is furcsá||ották eá, de nenn szÓltak
semmit, aá gondo|ták, hogy egy kicsit még
mindig zavarta vihar miatt.

Este hata|mas, puha ágyban a|udt el, és
csak akkor ébredt b|. amikor egy szolga jött
be, hogy sogítsen fe|ö|teni napi ruháját, és
közölje vele, hogy már e|őkészítettek egy
|ovat a dé|előtti |ovag|áshoz.

Goyon hercege észrevette, hogy egy
mérges paraságazda közeledik felé. Egyszer.
csak a gazda megszó|aÍt:

- A}fonso! Nem |átod, hogy vihar |esz, és
az eső máris esik! Azonnal hajtsd be az á|-
latokat!

A hercegnek foga|ma sem volt róla,

hogy ki az az Alfonso, és hiába magyaÉáa a
gazdának, hogy ő nem az, és hogy ő Goyen
hercege, az nem hitt neki' bo|ondnak nézte,
sőt rnég azza| is megvádotta, hogy részeg.
Szerencséjére az á||atokat nem ke||ett be-
hajtania, mert az eső e|á|lt. Nem is tudott
volna hogyan hozzákezdeni.

Aztán már csak azt éreáe, hogy
iszonyÚan táradt, és már nem tud küzdeni az
á|om el|en. Lecsukta szemeit és e|a|udt.

Nem tudtra, hogy á|rrÉban jár+, vagy
most ébrcdt* fel. Csak aá éreáe, hogy
iszonyatosan Íáj minden tiagja' és hogy a
f<ildön fukszik. Körü|nézett. Látta a dombon
pa|otáját, |átta az ismer6s vidéket. Vfuigné.
zett magán' Lábán ott vo|t |ovag|lcsizmája,
se|yennharisnyája, térdnadÉgja, rajta volt se-
|yeminge is. Nagy nehezen fe|ál|t. Azon gon-
dolkodott, hogy valÓság volt, ami történt, vagy
á|om volt csupán' Fe| aiiartia venni |ovag-
lópálcáiát' de amikor kezébe vette. érezte,
hogy furcsa a fogása. l*tikor ranézetl, lá.ita,
hogy egy pásztorbotot tart kezében..'.

Atfonso rnost mint Geiren hereege ir,r-
vagolni ment. Már e|ég távai kerÜlt a has.
té|ytó| ahhoz, hogy ne hal|jáh. Feinézett ar
égre, és rnegá||apította, hogy esnifog. Ebben
a pi|lanatban egy hataimas r;i|lárn beiecsapcrtt
a rne||ettük |évő fába, rnajd döryctl egyet az
ég. Lova felágaskodott' és mivelA^|íonec '-nost
lovagolt életétrcn elős:ór. egyoo| ierepült a
irrói' Ereáe, ahogy teste mind magasabbi"a
és magasabbra eme|kedik, majd érczte a
zuhanást' és hoEy a porba hu||.

Arra esznné|t, hogy valamí nedveset
érez az arcán. Fe|nézett, és |átta, hogy eslk
az eső, és annak cseppiei nya|dossák arcát.
Lenézott rnagára' Látta, hogy ismét régl pa-
rasztbakancsa van rajta és durva vá-
szonzekéje' Köni|nézett" Látta az ismerős
vidéket, a lege|ő kecskéket, a beszélő pa-
i.asztokat, és fe|menjlt benne, hogy vajon mit
beszé|hetnek. Látta, hogy a gazla megindu|
fe|é. Arra gondo|t, hogy biáosan azt akaria,
hogy hajtsa be az á||atokat, hiszen nyakukon
a v|har. Nem várta meg, mfg a gazda odaér,
hanem már körü|nézett, mene bhet pász-
torbotja. Mikor pil|antása ara a helyrc ve-
t&ött, ahová lerakta, a csodá|kozástól hát-
ratántorodott. A öldön egy lovaglópálca he-
vert...

Tóth Katalin - MáS



, A Borore rcrcí EnBEREK
illTITDTA AZT flTSZTK, IT&7 A

LEeftepilzAaBoil niín
rÚuurorrAK,

Egy szep nyári napon, mikor a Nap mege.san
állt már, s úgy sütötte melegét mintha utoljára
tenné, a Fiú jókedvííen sétáh a poros úton,
élvezte 9 meleget Egyszercsak meglátta a
Lányt. o is vidám vol| nevetve hajtotur sze.
kerét A napfeny megcsillant aranybarna haján'
mely lrígyan szállt a sebesség okoáa szellőben.
Bőre sima volt és barng mint az erdő ftildje.
Finom arcvonását vervörös ajkai és - e nap.
fenyben rezdülő falevélhez hasonlóan - színét
váltoaati szeme tette még szebbé. Nem viselt
más| nint egy könnyű rubáu mely a színek
teljes ktvalkádját nragába foglalta. A Fiú intctt
aeki, beszélt hozzá, r Lány nevetvs felelgettett
vissza' Á }-iú reke'Jtes hang.iáva! éles ellentéí.
ben áltt a Lán,v besréde, melv mintha a páítá.
nyok kozÍ futó hegy-i cs*rrnely csobogása len.
ce' Egvszer t }-iú szótt' hogy felszállr'a mellé a
seekérrc, s a Lán1.r intett, nyujtotÍx karczu ke-
ziÍ., rle rnikor a Fiír feliipett vulna mel}é' a
Lány a iovak k<izr,lcsapott, a szeke.r bg*gyorsu|t'
így a t.iú a szeker helyefl' csak a porba ugtott,
és megbotolva arccal a pttrban terült el. Megle-
piídve ál|t íb|" ieporolta ruhrtját, s a Lány után
eÍedt' Letérve az irtro|' rövidíwe többsair is
beérte, sző|thgzzőL' A Lr{ny csak nevetet| de
nem lassított. Talrin a szenre sarkálrólfigyelte a
F.iút amint újro es rrjra próbalja beérni, de
mindig gyorsított annyit' hogy ne érhesse telje-
sen utol. A nyárból közben ősz let| a Fiú mrír
nem volt vidám, s ae egeszből mit sem ertve
döntő lepésre sz,r{nta el magrít. Nagy levegőt
vett, összeszedte maradék erejét, és a Lány elé.
be vógott. Megáltt ae úton, szemben a robogó
szekéne| és vrírt. Bízott a Lrínvban. Ő aeonban

Az aBail ytlAKK

A kiskondás igen elégedetten pihent a patak
fölé haj|ó tölgy ámyékában. Bár gyakran el-
töprengett ezen€zon, eszébe sem jutott,
hogy ennek az elégedettségnek az okát ku.
tassa' A gondjaira bÍzott ál|atok szépen gya-
rapodtak, a faluMl hozott cipók jrlízűek vo|-
tak, és a nyári napsütés édes, piros má|nát
ér|elt az irtáserdő aljában. Ennyi Mven e|e-
gendő, |togy ogy kiskondás, akire a fa|u száz-
ná| is több ma|acát bÍaák, jólérezze magát. A
ma|acok azőta süldővé nyurgu|tiak, a sÜ|dők
kigömbo|yödtek, s ősz végére hízóba Íoghat-
ják őket a gazdák. Am még sok-sok napsüté-
ses dé|után vár a kondára és a kiskondásra,
amíg a hegyek mögülmegjön a té|..'

At is Íordult a másik o|dalára, hogy a hegyek
se manadjanak nézetlenÜl. Azok pedig ott vot.
tak' szigonl rendben, szép sorban, ahogy
rnindig is |átta őket. A két aiacsrrny és közeii
ligetes tösyerciőber"l gyakan és kedvére eze-
dett gombát, bogy(lt, viÉgot, mÍg az áliatai
boldogan tú!.ták fel az avaÍ a ropogós makko-
kért' Toválth azonban, ahonnlt az eg7re nna'
.qasabb, suttogT fenyvesekke| borítctt hegyek
ennelkedtek, scrha sem járt' A kanyargÓ ÚÍ.
an.€v e t<ilgyok között híven követte a patak
folyását. ott e|ágazott és az egyik a magasba
törve nekivágott a hegyoldalnak, a másik p.
dig sle|ős kanyamai eltűnt a sötét lornbok
alatt. Falube|iek ritkán mentek arraÍe|é. a téli
favágÓk pedig sona. Kereskedők szekor,ei1öt-
tek (ha jöttek) nagyobb vásáÍokna messzi#J|, s
azok is inkább a hegyek |ábáná|, no meg a
síksági utakon mentek tovább.

Ahhoz képest, hogy milyen kevesen jámak
ra1ta . gondolta a kiskondás -, meg|epően jó
út. Sem gyom nem veÉ.e föl. sem a fű nem
nŐtte be. Még a hul|ó leve|eket is |efÚjja rÓ|a a
szé|és'.. Döbbenten nézte az útkanyaru|atot;
a haj|ott hátÚ öregembert már Égen észro
ke!|ett volna vennle, de csak most |átta meg!

A zsák vo|t a iogfeltíjnőbb rajtra, amit áta|ve-
tőként viselt. Súlyos |ehetett, mert görbedten
hap|t meg a|atta, s jáÉs közbon |épésről-lé-
pésre egy Eörcsös botta|segÍtette rnagát'
Széiie| sem tekintve lgyekezett e|őre.

A kiskondás egy rnozdubtta| kutyáira bÍzta
a kondát, s a patakot átugorva az út fe|é igye-
kezett. A Íák közt o|da|vást ha|adva az öreg-
emberrel egyszen€ ér1. az e|ágaáshoz.

. Szép jó napot! - köszönt e|őÍ€, nagyot.

I

nem nézett a Fiurg s továbbhajtott. Tizenhat
pompás lova átgázolt a Fiun, s tovaröpítette
őt. A }-iú - maga sem értve, hogyan . tulélte a
dolgot és meg csak nem is haragudott n{. Fel.
üípászkodot| a Lriny után nézet| f,rgyelte,
ahogy egyre tóvolodik, majd lassú leptetkel el.
indult...

minor



- trömed te|jen benne! - válaszolta az örcg.
- Hová ilyen nehéz teherre| ?. kérdezŐskö.

dött tovább a kiskondás'
- Bizony nem könnyű a zsákom, és ma még

messze ke|| eljutnom estélg - jött a vá|asz.
- En segÍtenék éppen, ha etbgadná . aján|-

kozott a fiÚ'
- Jó szÍwe|elfogadom, ha jó szíwe|vál|a-

|od;ámMtor nagy teher |esz! . |gy azapóka'
- Hátha e|bÍrok véle - nyú|t a zsákért a kis-

kondás. Hej, bizony nehéz volt az! Maid
összecsuk|ott az elsŐ pi||anatban, hanem
aztán összeszedte magát és indult az öreg
után. Az meg egyÍe templsabban |ópkedett
előtte'

A kiskondás ptóM|kozott beszédbe ele-
gyedni , de csak ta|ányos vá|aszokat kapott
fe|e|etü|, utóbb Íneg egyre inkább a zsák kö-
tötte |e a figyelmét. Nehéz vo|t, nagyon ne-
héz, mintha kövekke| |ett vo|na te|erakva' E| is
fámdt, szívesen megá|lt vo|na' vagy akár
vissz.a is adta vo|na a zsákot. Az öreg azon-
Dan nem áltt meg és nen is igyekezett vissza.
venni terhét' A kiskondás az otthagyott ál|ato-
kat is félteite, de szégye!|te volna letennia
zsákot. hiszen maga ajánlotÍia feia sogíisé-
get. Az Út közben rrrind ismeretlenebb he|ye-
ken kanyargott s az idő is napnyugtán já:.t,
amíkor az öregember hiileien nrcgáltt'

- Add hát vissza a zsákomat! inrren nrár rna.
garn is elviszem.
A kiskondás bizony örömrnelvette a Íelszólí-
tást' Még az s€m tíjnt fel neki, hogy a fánadt,
roskatagnak tűnt öregember rnilyen könnye-
dén emeíi|e vá!|áróla zsákot.

- Derék |egényke vagy. mondta. - Stilyos
volt a teher, rnóg súlyosabbak a gondolataic,
de megál|tad szó né|kü|' panasz nélkÜ|. SegÍ-
tetté|, rnert Íánadtnak |áttál, és joszívű vagy'
Tudd meg' a Hegyek Kirá|yának a szc|gája
vagyok és könnyedén elvinné|ek, ha hegyma-
gas sziklára ú|né|, azza| egyÜtt is'.. De te Úgy
segítetté|, hogy mindere nem is gondo|tá|.
mert ha ha||ottá| is a Hegyek Királyárű, csak
mesének ha|lottad, mesének taÉottad' Pedig
most az Ő kincseit, drágaköveit cipolted órá-
kon át. Nézd csak! . mondtra, s ezze| kiborí-
totta a zsákot. A kiskondás csak kapkodta a
tekintetét. Csil|ogó, fény!ő kristályokat, kü|ö.
nös, élénk színű köveket |átott és sejtetto, kin.
cset ér va|arnennyi.''

- Nem kincset émek, hanem maguk a kin-
csek! . mondtra az öreg, akitán a gondola-
taiban is olvasott. Kezébe vett néhányat:

. Ezért a li|a arnetiszt.kristátyért az egész fa-
|ut megvehetnéd magadnak. l|yen mélytüzű
rubin egyet|en fti|di kiÉly koronáját sem éke-
sÍti... EbMla kék azuritbó|egy kisujjnyida-
rabka elég |enne a hatalmas katedrálisok ku.
po|áiára eget festeni... Ez az áttetsző sárgás-
zöld a smaragd, ez a fónyes s<itéEö|d a ma|a-
chit.. Sáz és sááéb drágakő van a Hegyek
KiÉlyának kincseskamÉiban. Ezeket most
aiándékba viszem a Tengerek Kirá|yának. És
már megyek is, indu|j te is Mtran! Ne fé|j, az
á||ataid biztonságban |e|ed és az ajándéko-
mat is rnegtaH|od időben.

Vá||ára kanyarintotta zsákját és botjával bú-
csút intve be|eveszott az esthomályba. A kis-
kondás a visszaútnak indu|t sietős |éptekke|,
de az este gyorsabb vo|t nála' A bokrok és a
fák közül kiszökött a fény és az rit a sötétség.
be veszett.

- f.iogy jutok így haza' ha minden |épést ta-
pogatni kel|! . keseredett nekia kiskondás' A
parányí csi||ogás *alr néhány bátorialan ié.
pés után tűnt íe|. E|őtte r.olt, az Úton, rrrent hát
arra, egyre bátrabban' A fény erősödött, tJe
nem latt nagyobb. Amikor odaért, akkor is pa-
Ényiv<llt, egy íény|ő, suEárzé aranymakk"'

- Az ajéndék - jutott eszébe - nrutat1a az
utat. Lehajo|t érte és Íe|ve:te. A makkocska
hunyorított, pislantott és elhalványu|t a tenye-
Ében. Fe|nézett . és meg|átta a rnásodí-
kat...

így ért haza, aranyfényű makkocskátli
arany.Íényii makkocskáig haladva' arniket a
Hegyek Kirá|yánek szo|gája szlrt e|a számá-
ra. Szorongatta őket a markában: a századi.
kat azon a he|yen ta|á|ta, aho| ráköszönt a
vándorra' A kutyák valóban vigyáz+.ák a kon-
dát. ott hevertek a közo|ében és szapora
farkcsóvá|ássa| köszöntették a kiskondást, aki
a kunyhTjába indu|t, |epihenni'

Tvatosan |épkedett az aszta|ig és Éborítot-
ta a makkokat. Tűzszerszám után kotoÉszott,
de mire lámpát gyÚjthatott Volna, a makkocs.
kák újra fény|ettek.'. A csoda nern mú|t e|, a
csoda folytratódott' A makkocskák szépen fa.
ragott tá|ba kerültek és vi|ágÍtottak estérő|.es-
térc, mígcsak a kiskondás ketté nem osztotta
a száz szemet és a fe|ét e| nem vitte egy |ány-
nak - de ez már egy más történet"

VisMajor



Számomn ismeretlen ez a Frederic Bpwn, de
jól Ír, mégpedig sci-ftket, A következő novellát azok
frgyelnébe ajánlom, akik saretik a reokit és az inter-
netet, ahol eá az ircmányt leltem. Aki tatál a noveb
Eban 3 helyesÍrási hiMt, lcap 4 db Balaton szelatet
SzimaiMarcltól,

FREDERlcBRowN |v Í|,ffi
Dlrar Ev szertartásosan megfurrasztotta

arannya| az utolsó vezetéket is. Egy tucatnyi
tévékamera nagy szemo bámu|t rá.. éted<ózi
sugázással egy tucat fi|met köaletítettek a vi|ág-
egyeterrrbe arró|, hogy mit csiná|. Fe|egye.
nesedett, Drar Reyn felé bó|intott, mait el.
he|yezkedett anná| a kapcso|óná|, amely a tö-
ké|etes érÍnü<ezést biz1osítja, ha etfoldí$ák. Ez a
kapcsoló köti maiJ Össze egy szernpi|lantás a|att a
világegyetem va|amennyi |akott bo|ygéjának . ki-
|encvenhatmi||iárd bo|ygónak . valamennyi szárn í.
tógépmonstrumát egy szuperárannktirbe, ameiy
az egész anyagot egyet|en szuporkaiku|átorba
csat|akcáatia, egy o|yan kibemetikus szémitó.
gépbe' ame|y az összes ga|axis minden tudo.
mányát kápes taro|ni. hrar Reyn nivid beszédet
tartott a feszailtan figyaiő názők bil|ilinak" Maid
egy rnásodpercrlyi szÍinat uián így szólt:

. Raita' ürar Ev!
Dtpar Fv e}fordíbtta a kapcso|ót. Fens{;es

morai hallatszott kilencvenhatmi||iárd bo|ygó
energiájának áramlása. Fények gyú|tak ás aludtak
ki tobbrnérfö|dnyi hosszú míiszerkíb|án. Dwar Ev
hátra|épett és mély |é|egzetet vett.

- Dlrar Reyn, önnek jut az a megtiszte|ő
fe|adat, hogy feltegye ee|ső kérdést.

- Köszönöm - mondta [hrar Reyn. . Erre a
kárdésre eddig mfu egyet|en kibemetikus gép
sem tudott válaszolni'

Szembenézett a komputerra|.
- Van-e isten?
Egy rE|é se kattiant, a fenséges hang

habozás né|kül vá|aszo|t:
- |gen, márvan |sten.
Jeges rómü]et viI|an át Dtvar Ev arcán.

Nekibdult, m€g akarta ragadni a kapcso|ót. Ekkor
a derult égből hata|mas vil|ám csapoü |e rá, s a
kapcsolót örokre beolvasáotta a gépezetbe.

Spanglis

to cornnre'r bg Felhő...

Depeche Mode:
It's no good
I'm going to take my time

I have all the time in the world
to mrke you mine

it is written in the stars above
the gods decree

you'll be rigüt here by nny side
rigbt next to me

you can run, buÍ you cannot hide

Don't say you waüt me
dcn't say you necd me
don't say yau lave n:e

it's understc,od
doa't sty ycu're hnppy
trü tbere withrrui me
I know you canl be
'cause it's no good

I'[i be fi.ne
I'll be waiting patiently
tiii yrru sr,'e the sigus

and come runaing to my open arms
when will you reatise

do we have to wait tii! our worlds
col[idc

open up your eyes
you can't turn back thc tide

I)on't say you wtnt me
don't say you need me
don't sey you love me

it's understood
don't say you're happ-"-
out there without me
I know you can't be
'cause it's no good

I'm going to trke my lime
I have all the time in the world

to make you mine
it is written in the stars above.
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Á POL|GR Át ÍermészeÍet me||ékleta a ll. évfolyom Vl. lzóm -1997.lzeplember

AZ ELso óYERTYA

2// ' At iJő c.lmorzstl lg'atott pár hónapot a nagy vas(FE, l '=$$)fogaival, cs

{ ,l. ,/ a I,tr]iÍ]SZter megtett egy teljes kilrt, az'az egy é'vesr:k lettiink' A lap ebben
S: ,/ az t'vhen is számos te.rmí:szetes ós természetellenc-s témával szc'retne fclg-
' ./ lalk,lzni. Íchetőlcg minói ti ibb diákmunkatár:; kozrerr,űkijclésóvel. (I Ia ./.,
,/ mt.rst.|i', kec| ves t.rlvasó bizsercgni t1rzed a cikkiraslro.l, a riportcrkcdithez, ,,.

a rovat\.czctósht'z a kedvct, akkllr tre habl z,z, keresd Ü1eg AZ(}Iulal a Tcr -./
mészctism.'ret N4ulrkac:]()pclrt Va Ia nlt' lv ík ta giá t! )
Eisíj száintrnk. . sak r;$y riivid bei.:lc.ntke,,és, a kovctkt:tii í,r:|iI.57't,.'l.

<l,/otlban már a sztlkásos nyolc :i|da|tln jt:lentkezik az aktuális crk|.ek
inc|lctt az lntcrni.t.s..tl.t lkkal, kiizrléir.rnt.:ryktrtatá:;sal, ptlrtrŐ-intcr- ,/
j r rva l  s tb.

,t z ipoli)Ílsz(ttl i) lcgYcti veletc.k!
Atti la

,,Á

Dave's Ma{h Tables

lrh+tp: / / wnp. sisweb- co rn/ math/ I abl es. h{m)
Aki egy intcrnctcs kiscl}.osrir r.iÍgyik r'aljy nincs kózni:l a tri lgvjcgvü

függvénvtáblá:zat, t'zcn a r,r'eh-heiycn mincictrt megta|ái az alg,r:brai
az()n()sság()kt.]l, a tr;g()nrrmt-tria nvalánLság,ain at az irrtcg,rá1r,kig.

l 'lubble $pace Te!escope Public Pictures

{ht+p://www. sisci. edu/EPA/Pictures. htrnl)
A l1ubbic űrteleszkóp sok ílidonság,ot rr.utattltt nrár a csii lagászok^-

nak' Ila kíváncsi r,ag,y távtl l i g,a|axistrkrti l k('szült fc|véttllekrc vagY
mondiuk a Halc-Btlpp iistökijs ('rdeke's csóváit szt.rc'tnéd látrri ' |áto.
gass e l  idc.

Az lcgut(lbbi l,olill,SZtcr Óta nrcgjelent a Wtlrld Witlc Webcn az Íi|"t
és Tüdclmány (www.eletestudomany.irisz.hu) és a l)trlitechniku nr is'

l jz utóbbi azt iclc-nti, htlgy a világ bármelv p<lntjáról megláttlgat-
haiiák a suli wcbole.|alait, ahcr| a Tanári Arcképcsarnokon kívül megta-
lálhatók az <lsztálvncit'sorok, a lbligráf, a l)tr|i i]SZter, a Videostúdió,
C.ioncsi mester tl idalai (a grafikák ti. ibbsÉgét ő ki:szítette). képek az
isktlláró|, és remélhc-tő|c-g nctrrsclkára tananyag'ok ós a jiivííbcn a Ti ol-
dt i la i t t lk  is .  Téhát i ránv a:

www.poli.hu

lnternet.aján lat webu lóknak

! l t t r t l r l ! t ! r  l f  l l l E l a l
l l
t a

: PO[.rTzDR-díj |-!|97 :
t l
I I
. A Po|iESZter. mint a Polrgráf ter- 1
! mészetes me|léklete az 1996-1997. !
r os tanévben elnyerte a Po|itzer.díjat. r

! Köszönet mindazoknak, akik köz- !
r reműködtek és köszönet minden o|- r
! vasónknak is! I

I

l l
T I
É l r I l t l l r l l l t  t l l l l l I . l t s

E I I I I I i l . E Ü E E . I E  C IpÜunszÚer l gg7 " júníus
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Go|yatábot

l3enqomasok a kir and,tlasrol

,,Vasárnap reggelre ébredtiink' Midenki
Íáradt es álmos volt. A tanárok ebéd után
megleptek minket egy hosszú, élménytelps
kirándulással. Egész estig bandukolhrnk,
énekelhink ajándékokat gyűitöttiink a Poli
szellemének, nevetgélttink és nagyon iól
éreztiik magunkat. Másnap reggel sokak-
nak gondot okozott a talpraállás, Azlzom-
láz engem sem kenilt el.

A kirándulás ió es hangulatos volt, csak
egy gond volt, hogy a tura tul hosszú volt.
Olyan izomlázam lett tőle, hogy még az-
tita is fáj' A |c'ghangulatosabb az volt, ami-
kor az erdőben iárkáltunk (a termeszet lágv
i j |én)

Á kirándulás az erdőben nag.von jíl vctlt,
csal, azt nem h:dorn, hogy mi volt az ('rtcl'

n..e' i.Jekt.m rigvalris másnapra izomláz.in
és 1-2' r'ízh<jiyagorn v,.l]t, dc ir-r Lrerrylrrrrás|
i:r:nr ótt.ztem..'

{.iegesi|es ú7 uto|sÖ s7.o ;oq6fl,
L.lrrnyi ,,szer.r.e'dós,, azért kt.'l|, síít ;:i ":s

ke llc.rnes - izom|ár' icic vagy oda.
(A. kirándulást szervezó tanerő.

Barta Géza.} '\, - ffi

b

KIALLITAS

PARIS C'EST

PARIS

f ot ó fuátfít as a p o [b o (p óizsi
furárt{u[asóróf a

t ermós z etismeret fo ty os oj őru,
Í{arugufatok, kqpek, piffanatok, ,

r r n l IMn rE IE r r t n paílilÉsnter |gg7 " júnőws
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rrÍnszón'ó
Tablettával' az influenza ellen
Amerikában évente 20-40 ezer ember hal meg inf|uenzában és rengeteg pénz,t (12 milliárd

tltlllárt) költenek a betegség kezelésére. Magyartlrszágon is az egyik legveszélyesebb vínrsok közé tartoziK

t-zért a megelőzést a világon mindenütt anyagi szempontok is motiválják. A influenza ellen kikísérletezett

győgyszer, a kórokozó egyik fontos enzimjét hatástalanítia, Ez az enzim a vínrs elterjesztésében iátszik
ftlntos szerepet, tehát ha működését gátolják, akkor a vínrs nem tud szétteriedni a szervez,etben és a fertőzes

tes|ünk egy kis részén lokalizálódik, ahcll saját immunrendszerúnk (összpontosítva ereiét) könnyen elbánik

a betolakodóval. Az új gyógyszer azért különleges, mert tabletta formáiában szedhető és előállítása is ol-
csóbb. A tulzott várakozást az emberi kísérletek előtt az árnyékolia be, hogy a vínrs kcinnyen rezisztenssé
válhat (,,megszokja,, a gyógyszert).

Palacsinták a levegőben?
I.,zcn a tryártlrr a lógikatasztrófák egy,mást kijr,ették. A legtöbb esetben a balcsct okai tisztázatlanok ma-

railtak' Az anrc-rikai ,, i..-eW Scicntist, ' Irevű újság ncmróg, olyan légköri jelenségrc hívta fel a figye|met, ame-
lvcket eJdig, rrem iszleltc.k, nem vcttek figyclembe

A ircg,;,r,idéki területeken icgalábbr 2,5-sz,i.>r 91,akoribbak a légi balesctt'k' mrnt másutt. iJ.u t eddig a veszé.
l)'es, r-rc.lrezcn í,sziellretíj ún mc.gtcir(í légáram|artlk számlájára írták. Iizck a hcgységben fcnnakadíl,, i irrma.
gul.l ' la vis",zapi-rn'.l i ir i ielő lég}..ullánl.ok fclri lrííl ,,táir'rad ják,,a rcprilőgépckct és szc-tcrrcse't|cÍ est'tbl.n a fi i id.
htlz csaphaiják a gépmadarat. A pilílták .'; i lr 't 'rr r'r.szólyekrc a fc.lhók aIakjábr.rl és a ló,gköri vIsztrlrv<lkból
prl.;bárrraL k(]\.Ctkt.Ztetni, dt- néha nrinr|ra clszámítatták magukat.. Egy csetbcri sikt:njIt nrűs:,'erckkel is érzí-
ktl i l i a mr1iti ir i. i légár;lrnlati l}:at és csildítikclzva r,ttti 'k ószrc, hogY a '.nrajdnenr balese.t,, hclyétíiI lcgalábl.- 3'()
kn.rt, t.ttit.;l. ' ' Kidi.rult, }r.lgr' ncrn a mcg,ti iríí hull;rni r't l lt ; íe|eiős az csetert, hancm egy tc.lje.en másfa1ta
i.it:rn.'z6cs..inlit c.tl i i11 nrcg senki nt-m észlelt! t)lr.an t:lt-r.rl i ito:t pali lcsinta alakú légté" ez nrelvben sllk..z<.rr
i.s qv.lrs,i i l- l ' 'aitl ' lzik o iogst'besség. t'zé'rt l1a6y():1 ri..,. 'zt.iY.js lt-hct a 1161zigá.:irit r.r:geti pil(.ia szarn,i,.; z\ i 'uta-
tr.lk a ieitnsÚq f':l is;rnerí'st. í.lta intt'nzír:t-lr i, izsg,.tl iák, nri <''k\,Ila c küIdlri ls l i:gállapot kialakulá.át és t' lr i l-t 'r.rr
I r.ht'tr is t1t.' t.l k r' ; tl na l. ki nru i'a tá sá ra.

l,mili iíl éves só
Mcgial.i iták;: le6s(lsabb tcng,t'rvi;:l 't! R;iat]asrll {l(. 'rn is túj mes:;zt'Magvarrlrszagtri l a gtlri lgrrrsz.iqi Krc'.

ta -*zi{t,'. partlaikrl ticlnvugatra a Ftl idkilzi tetrgerb.:n 3á{i(i rrr-t.s mélvsó8be'rr. A viz-, nrc.lv l lagtr.i,:irrnl.l l lori i l
(tt ' lrát nt':n krrrry'irtisri l) sűrű olclata t'gy teng,t'ri ntr' iJetrct1l,relr .,ti i,,, Nagytlrr vaIi-rs:,:ínű, hrrg.i a n-ra1:llórirrnls;i i i '
; '6 rnil i it i íi ' ' , 't ' i t 'zelíjtt kepzíídtek miktlr a l i i ldkii;i-tcngt'r. jf6g1rcti leg kiszáradt. A sílk kósőbb ú|ra t'Idí'j-
tak a tcirgtrví,:bt'n és a szttperstis vízti inrcg ;l tcrr.gt'raljz.rt,lrtizclebi'rt maratlt.

Minamata-dosszi(:
' ,\,;,, iptl i i ktlrrrvczt'tszcnn}'cztis cgyik lcgsr.l i\ ' lrsal' l[r kat.rsztrófája a Milramata-irgy vtl|t. r\ jap.irrbalr talái-

}rirtíl N1ir.anrata-ijbii lbt'n i l szcnnvezés nriatt nltlg'rrííti a higany nrcnnyistigc- anrit az algák megkc-ltóttek is .iz
tiket evíj lralak hr.isában ktlnce.ntrálótlott. A ha|ak.rt nleg aZ emt.rcr ette' mcg a hig;nrryal eqr,i itt. t:l 1a22
etnbt'r életei kove.tclt és 752-en súlyrlsatr mcgbctcgcdtek. ] )e nróg t:z scm vrllt ele1g! A mé.rg,ezés kővetkt'ztó-
[-lcn sok gyerek szü|etctt srilvos torzulásokkaI, szijrnvíí t'mlókt:t állítva az ernberi fig,yelmet|cn.ségnek ós a
kcirnyezetszcnnyezéstrck. Az(lta ne-gvv('n ór, te|t el és a japán szakernbe.rck csak mtlst nyli lvánították tisztá-
rrak a Minamata-iibti i ki irn;-é'két és clrct(íntk;lz tríi kiíl lgtl it }raiakat. I]zért har'lai.trSri11 (.lkt-Zdik ft' ls,:tdi.i i ari

a vérlíjhálót, amcly 1974 őta lez,árta a mérgezett vizií ijblijt a ha|ak el(íl.
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ilem mindegy, hogy mit iszol!
}Ia van tl lyan kút vagy forrás, rrrelynek nem Vagv biztos a tisztaságában Vagv érdeke'l az otthoni

víz kenrénysége, htlzrl be a ,,termószctbe,, í:s lróhány alapvetíí r,izsgálatot cl tudunk/tudsz rajta vé-

gezni itt a suliban.
Sainos scrk hc-lycn haszrrának tl lyan kutat, amelylpg( a l ' ize cst:csemííkre haláltls lehet, l ie fel-

nőtteknek sem cgészsí:ges.
I

I

p,níi*:suter Í*g7. júnÉees Ex ! E**nÜ3E*EEEuE r



Vl? tR i \  r  r r r r  I r r t r r r t l r r r r r r ' r r  Er rEI r ' I r

UiPerók vqd vokócitijo
Nyari sztori G zernpleni viperakrol

,,Mát igy is sok bolondságot összebeszéInek a fa-
luban. Azt beszélik, a környezetvédők kétezer vipe'
rát telepítettek a Zemplénbe, meg hogy helikoptenől

rángatóZtak. Azt moncjták al iilr.:g'ek-a kígyti a"lriix
ntclzt)g' amíg a nap |e nem nvugszik, Orákkal kesijbh
is megrándultak a tlarabjai. Anrikor aztán a trap |e-
ment, r,é8leg clprrsztult' ',

! i;,err (:s ehht.z' ir. lsorrlo iorténetr:k kcringtck :r

lt'vt'gőhen c'.en a nyártrn a ]/.enplóni-heg-r'ség iszaki
falr'ai[.an' ]tt éi rtg-"''a'ris c ]\"iagYarországi-'n .zigclrii-

an vérjett kercsztes vip:t'1u. Ncm it.hct iucil-.i pcrnto'
san mi törtérrt, de ezcn:J ylyár.irn sr;|'.kal inkabb ,,cn'.
berklj;eilrcn,, r' i l]tak ezek a csúsztjlnászók.. rnirlt
maskor. }llképzclhető,'rr ryy a g,lobá1rs ég}ra;tatválto.
zás kivá|totta helyi r.-akcióró| vart szó ,,rsupá6,, (qon-
d tll jrirrk a,,meebo|ondu lt,, cul.tipa i nyárra - r:sőJésck,
árvizek' máslrol k'án.ikula stb.), dc lehet hogy még
enrrél is bonyoluh'abb a kep Mindt'nesetre az térry,

hogy ezen a nyáron a környező falvak határában is megje-
Ientek, sőt bemerészkedtek az utcákra és a kertek előtti
árkokba is. Boldogkőú|falu környékén egy hónap alatt há-

t.gyre csiikken nelrt'zt.n elképzelhető az áiltlmány rrgrás-

szerű ncivekedóse.
1'.kár ígv vatr rkár úgy, ai bi:tos, irr:gY a viper.rrr.irrás

nert ilnl.l v i La veszél\'es, tnitr t arnenni'ir,.' st lks:r<lr hisszük.

A nriskcllci rr.ú]Pvel kórhá:bar. li) ór.e nem i-..llt }Trc!, r{,nki

vi pera n..ará rtó]' }l a már 8)/ulladáscsökkentő s;, crt'kkc I iis

arrtiaiier gi j l készít,nén'vekir, ' i ió hatásir;kkai kt.z,t' l ik set"tr|-
t.-'t És esctek i.,.lbbsóq.,:bctl a Í!t(]grníjrt szenré!y. i 2. nap u tán

harlan-eh,:t,

}Jinc; i l l. tehát pánikra, ú',.. az'ért ha Zenrpl(.nlren kirán-
clrrlunk legvünk óvatosak1

tsarta Géza

szórták szét a kígyókat, nem is
tudom még miket találtak ki.,,

,,Volt egy lyuk a ház Ía|á-
ban, Iáttam, hogy nem üres, de
azt hittem a fiúk raktak oda va-
lamit. Délután előmászott a
lyukból egy hatalrnas kígyó.
Fölkaptam a Bécit, beszaladtam
vele a konyhába, onnan kiabál-
tam segítségért. Jöttek a szom-
szétlok, megölték a kígyót, FeI-
darabolták, de a részei iovábL'

Felelős szerkesztő:
Veres Gábor

(feieiőiien) Szerkesztő:
Főző Attila Lász\ő

(szét)Törde1és:
oH-

rom viperamarás történt. . .
A természetvédelmi szakember

Persze cáfol' Betelepítések utoliára
20 évvel ezelőtt voltak és azok az
otszág másik fe|én a Hanságban.
Ráadásul szerinte a hírek egy része
igaz csak és az cmberek j(l része
csak pletykál,,,népmesél,,' YaLőszí-
nűleg az árokparton és egvéb he-
lyekt-rr nem is vipcrákat láttak ha.
nem siklót, hisz krinnyű (íket iisszc-
tér'eszieni. Mivel a viperaá|lomán;v

Szerkesztőség:
Közgazdasági Politechr'.ikum
1096 Budapest, Vendel, u.3.

E-mail: poli eszter@mail.poli.hu

lVeb: http://www.poli.hu

Felelős kiadó: Horn Gábor

A szeileszto.ség tagia bárli |ehet, GYERE tudósítónal, hirüetésszervezőnel, ltérdezőbiztosnak, gra.
Íi|tusna|t, Íotósnak, szagértőnek (vagy amihez kedved van}!
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A kultura egysége kiilöndíj

A Simonyi l(ároly akadémikus által alapított,$
kuttúra egysege'' kíilöndíjra a középfokír
intéanényekben tanuló ma5rarországi és
határainkon tuli diákok pólyááatnak. olyan
pólyamunkákat várunb melyek a hurnÁn és a
természettudományos kultúra összefonódrísít
hivaúottak bemutatni.
NéMny javasolt téma elvárás&ink bemutatására:
- Miként tiikröződik egy-egy irodalrni műben vagy
brírmely alkotóművész munkrísságáhn a
terrnészettudomán/
. Tennészettudósok, akik a hrnnrín kultúrában is
nyomot tragvtak.
- Művésl:ek, írok, akiket a terrnészettudományok
szele megcsaprrfl.
- A tudomÁny az ennbcreic műve. A
ÍudornálYrniívclés emberi vonrísainak bemrrtatása.
. A lut r:s a iltdomány.
. Egységes lru||-rtra : Snili.séges? Lehctseges?
A fentiek e.saL rl''intaliént szolgálnak. a Íbldolgcrás
rnód!át; a pályarnű tar*lrnát is íonnríját apáiyi'zők
szabadon váiaszthatják meg.
Díjnaág; I. dí3: lc OíJU F(, II: díj: ó000 Ft, III. dii:
4Ü0c Ft.
A cikkek ieaúísrínak határidc.ie: t997' október 3 | .
Círn: Zimanyi Magda, KFK! Részecske. és
MagÍizikai Kuíatóintézct,

T el.: 395-9242, fax: 395-9 I 5 I
E. rnatl: mzir,nanyt@sunserv.kÍlri.hu
H-1525 Budrpest t'r4,Pf. 49
I.IRL: http://w*w.kÍki.hu,t^ mzinanyi

Árany J:intls Irodalmi Verseny

A \,1lwar IrodaiorntÖrléncti Társaság Tanári Tagozata
- e \'Íiír,clőtlcsi .'is Kozoktatási N1inisztérium támogatá.
sár' l i -- az 199i i1998.as tané\'ben is meghirdeti irodalmi
\ 'L lsLni i t  va lamcnn}'í k()zépfokú tanintézct i_II .  osztá.
lvi ls i i l lotr,e bárnrciY más iskolatípusban azoncls korosztá-
l - r 'ú t  lenul t l i  : ' ; l jmára.

.\ vcrscn1' cÓlja: az olvasottság, az írodalomismcrct sZé.
lcsítésc i:: clmélyítlsc' az élmTnyszerű befogadás és műér-
tós l.cjles7'tóse' az elzekról való írásbeli és szTbcli megnyi-
latkozások színvonalának emelése, mindezek kapcsán a
untárgÍ ismeretek, a,tájé}ozoltság és .az ítélŐképesség
novclése' értékelése. Célunk továbbá a magyar irodalom.
tanrár5iban kiemclkerJt tcljesítményre képcs tanulók sá-
nrára verscnylehetŐsÓg iercmtésc' a tchetség gondoása.

A verseny menete:
1. forduló: zárthe|yi dolgozrat Írása (segédeszkÖz hasz-

nálata nélkül) a tanuló iskolájában' a mellékelt olvas-
mánvlistán szereplő. (és az egész versenysoroza t kiáró la-
gos anyagát képcző) művekrŐl, azok ismerctét. megértését
cs Trtelmezését lelmérő feladatlap formájában. Iroda.
l<;melméleti és .tÖrténeti jártasságot nem kérünk sámon'

2..forduIó: kótnapos dÖntŐ. Az elsó napon a továbbju-
q?!i"I!: :9 tanulT írásbeli zártheiyi dolgozata (az olvas.
nifii}liha . egy 

-atkotásáva 
l kapcsoláttian;l. e masoo it na.

pon a legjobb eredményt elérŐ kb. 20 tŐ szóbeli versenye
is végeredméhy hi rde táse.

Ertékelés, díjazás:
Az elsl fotdulóból továbbjutír vaiamennyi tanulT okle-

i'elet kaF és eiícéretbcn részesüi. A dÖntŐ s:iTbeli fordulT-
jenak részvevŐi arany., ez'.tst vagY broulokoz;ttu ninósí.
tíst nvernek cl. Sorrendet nem álllp;tu;,'i mc;l.

,,l' ie b o ny o lí ús .u t c nt q,é s e :
l. ,.1 jelcilÍl.:c;.Ők té,tszámának jeienttlsc (ner'ezr1:) i9,!r.

u,kt( lbcr l . jTig 1 CÍn:: Magr'arIÍoda|onntŐÍtónei i  TársasáE',
i052 Bi idapcsr. Pianstt koz l . i .

2. iciarl;il lai1; lluidése lr';rárt bo;í;cjrnrr. (ner;i..i:st.
pon1ozást Út l iutatóval egyült) a jcIr:nikczt i  is] ict1ái .nr i:
l ' j !1 ,  nt lvcmfrcr  I  5- i ! .

. l. Á': e1ső frlrdulT iskt-.lai zárl i.,clyi di ']tozal,l;;ak ncp-
:ratása i997 n i rvenber 20-án,  C-sulortok( j i l  c i ]u len ]4-t t : l
i7 tlráis. A dClgÜZatok kijavÍtására ós poniozására. {a rrte .

lTkei t  ÚtmutatT íc lh i rszt tá iásár 'a l )  az isko]ák taná;a i t  kŐr-
juk íei. A megadott ponthatárt clTrű dtll loi:atokat i99?.
decembe l 5-éig ke rjük postázni vllgv SZemél'íes.' i, l cijultat.
ni a Magvar IrodaitlnltÖrténcti Társasáq ii:nii círrrérc.

4.  A r1ontőbe jut0tt  tanrr lók Trtcsítésc ]9!]s .  |c l r ruár
28 ig.

5.  A dorrtő  ídcjc ]998'  ápr i l i s  i7_-19.
A verscnnye i kapcsolatos er:y-éb infi lrmácit-ík. sz-crczhel.

tŐk:
Kelecsényi Lászlur igh.^től' Faz-cka.s N{ihíriy' Fr5viirosi

Gvakor ló  AJta lános isko la és Ginrnáz ium, 1032 Budaptst .
Hor""áth Miháli l tór ti., tcleÍclIl: 3]3.5.1T.j.

Az 1 997 l ] 99 8. as év i o Iv asnlán,,, li s ta :
Arany János: Buda halála
Pct ö l . i  Sándor:  Ut i  ]cve lck
irsúdy Gyula: A podolini kísértct
Gártlonvi Gér'a.. A iáthatatlan embcr
1.crsánszlq Józsi Jenő: Kakuk Marci
Vámos Miklós: Zeng az. énck
Salinecr: Zabhcgycző

Budapest. 199?' március i0'
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