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IT.EMLÉKEZTETő

l998. szeptember 22-í ülósről

Jelen voltak;
Gyöngyösi Dira - DeHÁt
Szarka Esáer; Varga Gyu|a - Munkásosáá|y
Ba|asi Nóra - JutaJazz
Je|inek Adrienn; Tőkei Józsefné - Szmar10
Bárány Kata|in - Po|isz
Bohács Rita; Kovács Judit - KAndi
Kund Attila - PsychO
Meich| Márton. MáS
Vörös Tamás. elsőÁ
Petravich Márk - Gix.R
Gava||ér Csaba, Jakab Judit. Puskás Auré| . tanárok
Kerekes Lászlo, Szikra Csaba. Vargha Dávid - DoK
Vendégek: Anta| Mónika - Szmar10. Szőke Zso|t. KAndi Mo|nár Lajos - tanerő

1. Az új (és réEi) tagok bemutatkozása után a szavazatok arányosabb elosztásáró| dontöttünk
Az 1998/99.es tanévben a diákoknak osszesen 17 szavazatuk |ehet (osztá|yonként egy-egy
va|amint a Diákonkormányzat 3 szavazata); a szÜlcík 11 szavazatta| rende|keznek (e|ső
évfo|yamtól negyedikig osztá|yonként egy szü|ő képviselője Van a testü|etnek); a tanárok
szavazati száma 9-rő| 12-re emelkedett - az aráttyosság érdekében (17 igen és 1 nenl
szavazatta| fogadta ei az |T). Je|en|eg három tanár képvise|ő osztozik a 12 szavazaton . de az
|T fe|vetése, hogy emelkedjék a tanári |étszárn 4-re' és maradjon a továbbiakban is a
fejenként 3-3 szavazat.
2. Bemutatkozott a Diákönkormányzat. Az |T erős aján|ást fogalmazott meg, hogy a köze|gő
DtK-választások e|őtt a négy főre csökkent DtK-tagság foglalja össze, tegye áttekinthetővé
és e|lenőrizhetővé e képvise|őtestÜ|et hatáskörét, jogait, szervezeti és anyagi kereteit, a
tagsághoz való csat|akozás |ehetőségeit.
3. Pá| Dénes Szmar10-os diák írásos e|őterjesztése nyomán (|d. me||ékle|) az Új isko|ai időrencj
értéke|ése tö|t ötte ki a hátralevő t öbb mint egy órát. A je|en|evők részben személyes
vé|eményÜket, sére|meiket fogalmaz|ák meg a 8 órai kezdéssel és a 10 perces szÜnetekkel
kapcsoiatban, részben a tava|y tartott népszavazás maku|áiról esett szó, részben pedig új
javas|atokka|, jobbító öt|etekke| á||tak e|ő. A megisméte|endő döntés me|lett szó|t t öbbek kőzött
az az érv, hogy

- a tavalyi kampány egyo|da|Ú és e|őkészítet|en volt;
- sok szavazó inkább csak azt tartotta szem e|cítt ' hogy miné| kevesebb időt ke||ierl az

isko|ában e|tö iteni, de a munkához szükséges időkrő| már nem gondo|kodott;
- sokakat fő|eg a vá|toztatás vágya és nem a józan be|átás motivá|t;
- akadtak oiyanok, akik nem model|ezték magukban a megrovidült szÜnetekkel 1áro

iskolai arcu lat- és atmoszfé ravá |tozást; va la mint
- a népszavazás t isztasága megkérdője|ezhető. Ezúton kérÜnk mindenkit. aki

információkka| rende|kezik arról, hogy a népszavazáskor csa|ás, voks-hamisítás t örtént,
je|ezze valame|yik tanár IT-tagnak, mert i lyen bizonyítékok vitathatóvá teszik a
népszavazás ered ményét.
A képvise|ők t öbbsége a népszavazás megismét|ése pártján á||, de azt mindenki be|átta' hoqy
fé|évig semmi|yen vá|tozást nem tervezhetÜnk objektív okok miatt (sem): sok az óraadó, az
é|etét más intézményekhez is igazító polgára a Po|iteclrnikumnak' A januári újraszavazást
viszont nem vetettÜk e|. Egy - méE Új tagokat váro - bizottság alaku|t, hogy az előttünk á|lo
hónapokban segíteni, moderá|ni, szeruezni tudjuk azt a mozgo|ódást, ami a szünetek
hosszának, i l|efue az isko|akezdésnek megmásÍtásátcélozza. A bizottság tagjai: JeIinek
Adrienn, Anta| Mónika, Petravich Márk és Jakab Judit kérnek minden isko|apólgárt vagy
csoportot, aki kampányt kÍván fo|ytatni a je|enleg érvényben levő isko|ai időbeosztás e||en
vagy mel|ett, i l|etve aki Új népszavazás kiírásának híve, keresse meg Adriennt, Mónikát
Márkot vagy Juditot. A bizottság szeretné összehango|ni a véleménynyi|vánítási utakat
|ehetőséget kíván biztosítani mindazoknak, akik hangjukat ha||atnák a kérdésben vagv csak
sürgetnék a vá|tozást. A januárig e|őttünk ál|ó három hónap ta|án eleqendő idő arra' hoov



kiderü|jön, Van-e igény a vá|toztatásra; Vannak-e képvise|ői az egyes irányzatoknak, valamint

nogv *"gf"teloen-etőfészítsÜnk egy kovetkező szavazást, ha lesz. Ez a bizottság gyűjti azokat

á iáúasraíokat is, ame|yek eddig i||. ezután fe|merü|nek munkarend-ügyben:
maradjon a 8 

,órai 
kezJés, de |egyenek ,15 percesek a szünetek és egy 25 perces

ebédszÜnet;
- maradjon a 8 órai kezdés, de legyenek 15 percesek a szünetek, ebédelni pedig az

utolsó két negyedórás szÜnetben és tanítás után |ehessen.
- kezdődjön újra fél 9-kor a tanítás'

4. A DeHát osztá|y azza| a kérésse|fordu|t az|T-hez képvise|ője Útján, hogy a regge|it

korábban kaphassák meg a megrende|ő diákok'

A viharos harmadik napirendi pont befejezése után nem tértünk át a hatosáá|yos iskolai mode|lrő| szóló
futurista beszé|getésre. Eldöntöt,un;l."fJJ,"!5:ff:"i.Í 

5-kor fo|ytatjuk'
amikoris a szü|őio|da| vezeti majd az |T-ü|ést, és ők készítik a jegyzőkönyvat is.

1998. szeptember 23.
Jakab Judit lTt i toknok

Mel|ék|et

Tiszteit IT!

Szeretném, ha azIT újra foglalkozna az iskoiai időbeosztássai.
En a nyoic órás kezdést eléggé korainak tartom, és szerintem a iíz perces

srúneteket is rul rövidek. Sok emberre1 beszéigettem már erről' és többségük osztja
a véleményemet Az is furcsa számomra, hogy mindenki azt mondja, hogy ő a régi
rendszer mellett szavazott. - De akkor kik voksoltakazuj rendszerre?

Akik vidékről jámak be, panaszkodnak, hogy nem fernek fel a volánbusza. vagy már fél
nyoickor itt vannak a suliban, mert a következő vonattal öt perccei becsöngetés után érnének be'
A Íiívárosiaktól hallonam. hogy a reggeli csúcsforgalom mlatt legaiább háromnegyed órávai
korábban keil indulniuk, mint tavaly, és csak a 2..3. metróra férnek fol.

Jelentősen megszaporodott a késések száma. olyan emberek is rendszeres későické váltak,
akiknek ez eddig nem volt szokásuk. Van egy-két ember, akinek már az első három hét alatt több
mint 5 igazolatlan órája jött össze.

A tíz perces szünet szinte csak arra elegendő, hogy átmenjünk egyik teremből a rrrásikba. Ha
nem rohan le az ember rögtön kicsongetéskor Katinénihez. akkor szinte biztos, hogy nem kenil
Sorra' vagy ha netán mégis kap valamit, akkor azt már nem tudja azt a sztinet végeig megenni' és
óra alatt kénytelen reggeliét befejezni. Testkulrura óra után szinte lehetetlen átöltözni, átrclhanni a
B épületbe a szekénYekhez, majd felmászni a természetismeret terembe anélkLil, bogy ne
késnónek el néhányan' Tíz perc nem elég ahhoz, hogy egy reggelit kényelmesen el lehessen
fogyasáani, fiíleg ha még sorban is kell állnia a menzásoknak. Az ebédszünet kész káosz:
mindenki lerohan a büfébe, vagy a7. ebédlőbe; kiiométeres a sor; nincs hely az ebédlőben' stb.
Sokan panaszkodtak ana is' hogy nincs idejük beszéigetni a tanárukkal, vagy más diákokkal,
mert a rövid szünet ezt neÍn teszi lehetővé. (A harmadik - negyedik nap megkérdeztem
osztálytársaimat: ,,Mi a véleményetek az új elsősökről?'' lr,Íire a válasz: ,,Még nem is volt időm
velük ismerkedni.'' . ós hasonlók.)

A fentiekben nem írtam le az összes érvet, eilenérvet. Remélem az IT alaposan
átgondoija a problémát, mielőtt döntést troz.

1," (i '  f l  .
K ö s z ö ne t t e l :  l  ̂  . , , ,< ' - l

Pál Dénes,
(a SZMARlO 2/3-ának nevében)

[4q t .rzzn+* Al



IT-EMLÉKEZTET}
l998. október 20-i ülésről

Jelen voltak:
Gyöngyösi Dóra . DeHAt
szart<á Esáer; Varga Gyula - Munkásosáá|y
Ba|asi Nóra' Sze|estei Mik|ós . JutaJazz
Je|inek Adrienn; Tőkei Józsefné - Szmar10
Stei|i Esáer - LeG-o'
Bárány Katalin - Po|isz
Bohács Rita; Kovács Judit - KAndi
Kelár RaÍael- HamiS
Meich| Márton - MáS
Ká|vin ottóné, Fehér Zoltánné . elsőA
Petravich Márk - Gix-R
Gava||ér Csaba, Jakab Judit, Szász Kata - tanárok
Szikra Csaba, Vargha Dávid . DoK
Vendégek: Ba|asiúo1.a - Jutalazz, Meich|Gerge|y - LeG-o.'.Anta| lr4ónika. Szmar10. Szőke Zso|t'

Petravich Miklós - KAndi, Rózsavö|gyi Erzsi - HamiS. John Conyers - tanerő. Anda Csoncsi Tamás '

c'É.c.-xepviselő. M|ynarik Mildós (Ede) - |nkubátorház.referens

Levezető e|nök: Varga Gyula, 5zü|ő

A rnegvá|tozott sorrendű napiránd:
1 )
2) Az Inkubátorház bernutatása. ld. 1 mei lék|et
3) A C'E.G. bemutatkTzása - |d. 2'  me||ék|et
4) A naprendje - nem e|őször és nem uto|jára - ld. 3. me||éklet
5i A haiosáá|yos model| - nem e|őször. de remé|hető|eg utol|ára marad e|' - ld. 4. me||éklet

1) A szavaziképésség megá||apítása (37 szavazatbó| jelen 24) után M|vnarik Mik|ós {Edef
tájékoáat az I nkubátorházro|'
A tartaImitevékenvséqrő|: az Inkubátorház a Po|i kezdeményezésére alaku|t, ifjusági vá||aIkozói központ
Cé|ja főleg szo|gá|tatásokka| segíteni a fiatal vá|la|kozókat.( Tanácsadás. könyvtár, irodai. és számítóge'
pes szolgáltatás.) Eddig 25o Íőt regisZráltak' 180 fő vette igénybe szo|gá|tatásaikat, konkrétan 20-30
vál|alkozás indu|t a segítségükke|'
Cé|:. olyan központ kia|akítása. ahol az ötödik évfolyam koncentrált képzése is megva|ósuIhatna.
Az épitkezésrő|: Kb. 200 mi||ió forintos beruházás 1999. szeptemberében nyitna.
Kérdésekre vá|aszolva megtudtuk. hogy 6-8- diák vette eddig igénybe a szo|gá|tatásokat' Nem i!.merik
e|éggé a |ehetőségeket'.A |egtöbb segitséget kérő 22 éves. a következő korcsoport 1B éves és a harma
dik. |eggyakrabban segítséget kérő korosáá|y 26 éves.
Az építkezés a j övő héten kezdődik '  A szükséges 200 mil| ióból  kb' 150 mi|| ió.  ami biZos. Tárgya|ások
folynak,.

2\ Ünnepek. bu|ik a Po|itechnikumban - a CEG fe|mérése a|apján.
Csoncsi értékel i  a C.É'G. á lta| készített kérdőivet. (|d. 2 me||ék|et|) Bobo
a C.É'G. terveirő| tájékoztat' Azért a|akultak, hogy programokat szervez
zenek.Várható ír táncház. rnesedé|utánok', .Kedvenc ál latok. '  k iá|I i tás.
Útibeszámo|ók' karácsonyi meg|epetés. Fe|merü|t . hogy a DtK is hason-
ló fe|adatokat vál la|t magára. mint a C.E.G.. De egye|őre nincsen kápcso.
|at a két társaság között. Fcí|eg presáizs okokbó| nem kereste a Dox a

C'É'o.-et '  úgy gondo|ja Meich| Marci hogy mive| a a C.É.G ata.
ku|t később. nekik i||ene őket megkeresni '  A c.E'G. nyitott SZeív9.
ződés' de nagyon nem akarnak felhigulni .  Je|en|eg 13-14 tagta
van. Csak olyanokat várnak. akik do|gozni is hajlandók' mert 1]
szervezés komo|y munka, A|apító okirat is készü|t (|d. 2. mel!ék|et)

Az á|ta|uk szervezett programok,ie|lege más, mint ami-
|yeneket a DoK szervez. ok inkább a kora délutáni órák-

ban rétegprogramokat csinálnak. A DtK fo|eg a?
egész Po|ira kiterjedő rendezvényeket szervez' taIan
ezért nem is keresték eqvmást. A C'E.G. alaku.
|ásáró| megtudtuk, hogy Csoncsi három-négy ember-



nek szó|t. és ők további embereket hoáak.
A továbbiakban még a rendezvények fontosságának kérdésérő|, fő!9o a u1i5191 esett szó: jók.e, ke||enek-

e, mi a funkciójuk, itit.inös tekintátte| az éjszakás bu|ikra. Meich| Marci (DÖK) szerint az egészéjszakás

bu|ikra szükség van, a közösségi életet fállendítik, de a szervezés mikéntjére nagyon oda ke|l Íigye|ni

(fe|Ügyelőtanár, bÜfé, DJ. me|yik ajtó van nyitva, ho| az alvás' stb.)'
katJszerint jók a bentaivis 

.bulik. 
Nem is gondo|ta vo|na, hogy mennyi apróságra ke|| i|yenkor figye|ni.

Javaso|ja, ho-gy segít egy á|ta|ános forgatóliönyv kia|akításában. Vargha Dávid a közhangu|at ''fi|ozóÍiai..

megkrize|ítésóÍ veti fel:á hangu|at attói filgg, hogy ki szervez' mit' és kinek. Ami az egyiknek ji' lehet'

hog! másnak nem tetszik. Petiavich Mik|ós Jzerint szűkebb érdek|ődésre számot tartó programokat is ke||

szervezni. Ne csak Po|i méretekben gondo|kozzunk.
Határozat: A következő |T-Ülésre kéizüljön egy o|yan szervezési ''kódex'', ame|y a rendezvények típusai

'z"rint 
"qységesen 

tarta|mazza a konkrét szeruezési fe|adatokat, forgatókönyvszerűen. A tagság egy-

hangúanéFogáop u javas|atot' Végrehajtók: Szász Kata' Gava||ér Csaba. Meich| Marci-

3) Attérés a nap rendjéve| kapcso|atos időÍölmérésre.
Jakab Judit tájékoáat a felrnérő|apok készítésérő|. értéke|ésükrő|. Az |T-nek úgy cé|szerű dönteni, hogy

ez a dőntés tánetoleg hosszútávÚ legyen (a |étszám változni fog, a struktúra szintén). Csaba (tanerő)

számára a felmérésbő| az derÜ|t ki, hogy ha csak fé| évre is' de érdemes vá|toztatni' Szerinte a hat osáá-

|yos mode||tcÍ| ez függet|en. Kata úgy vé|i, hogy a népsz.avazás komolysága a tét' Jo-e fé|évente népsza-
vazni?
Az e|nök szavaz'ásra bocsátja kampányoljurrk-e a nap rendje me||ett/e||en? Egyhangú igen.
Az |T fe|kéri az isko|ai időbeosztás ésszerűsítése me||ett kampányo|ókat (|d. 3. nre||ék|et), hogy dolgozzak
kia legközelebbi népszavazási kérdőív szempontjait .  és terjesszékaz lskoiatanács e|é december 1-jén.
(A fe|adat kézbentartii az iT részérő| Gava|lér Csaba, Je|inek Adrienn és Petravich Márk.)

4) A hatosztá|yos mode|| meg(tovább)vitatását . az előadó hiányában - e|napo|ja.

A következő lT'ü|és |evezeto e|nöke és jegyzőkönyv-vezetője a diák o|da|ró| kerÜ| ki.
ldeie: 1998. december 01 .

Kovács Judil

'JL;
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1. me|lék|et

e Bt9áK és a PoilHez

MinÍ trrdjátok" l996 ősze óta az udvaron működik kísérleti jellcg.

;;i; Kö';; záasági Pol i technikum Buclapesti I Í'i úsági V állalkozás t

Krizpontja (a BIVAK).
i'l..'ianr.'- sz,a?képzési modelljének végső clemeként . azórthorta

|é|re ezÍ a központot, hngy sógítsen aztlknak a fiatalokrrak" akik

*'.'..net megánuhi és a gyakorlatba átültetni a:n, hogv hogvan

kcll vállalkoíni. A Politechnlkum szeretné. ha az iskolában tanulti

Jianor. kiizül minél t(ibb vá|asrtaná a magánváilalkozóvá ',yllá.
a|ternativáiát akár az iskola befejezése uuín cgyből. akár késő-bb" a

l'elsííoktatJsi tanulmányok elvégzése éslvagy egY nrunkacrcípiaci

körséta után. A vállalkozási közptlntban az iskclla tanulóinak és a

külsiís liataloknak egYaránt' le|,retősógc nyílik arra, |rtlgy rgón\'bc

vcgyék annak sztllgáltatásait akkor' ha mcgálrnodott kisvállalktlza-

,uk* b"in.iitásálttlz. rnűködtetéséhez tanácsra. infbrntáeitira vagr

bárrnilycn más segítsógrc van szüksógük.
A k(izptlnt sztllgáltatásai úgy lettek kialakítva. lrogy aztlk a legna.

Byohb rrrértékben klelégíthessék a válla|k<lzti Íiatalok igcn-vctt. A

i).llgáltatás.lk legtiibbie ingYcncs vagy iirrktiltségi alap.lrt 11\Íllt()tt,

A I] |VAK sztllgáltatásat:

o .I.anácsadás ós intbrrlácitinvúitás
r .togi és számvitcli sztrlgáltatástlk
o .I.itkársági szolgáltatástlk

r []órrvmásolás
l .I'árgyaltisztlbalrasználat

r Szánritógép.használat

o Vállalktlzási kijnyvtár

. . f a n Í o l y a m t l k

.  [ . )gv lél  k i i zvctítés

A központ az isktlla sníkijs Íilrrásaira látrraszkrldva küliinbijzíí nrarketirrgcszkijziikkcl ig1.ckszik elórnt

ugyÍbleit. Ennck eredménycként a t3udape sti Iljurági Válla]ktrzási KiizpoIrt t.cnnállása tjta tcibb rrrirlt 25()

Í-ráialt regisarált" kozel tsil tigvíél vctte iginvbe a gtVÁK külilnböz(í sztrlgá|tatásait" arnei.vbííl tiitrb mint

l40 iÍjú vál1alkoz.i részesült tánácsadásbari. A kiizptlnt 2() úl vállalktlzás létrci(ittóherr scgódkczctt számrlt-

tev(í mtidcrn.
A kísérleti tázisban aK(lz,gazdasági Ptrliteclrnikrrm nógv inkubátclrhclyiséget tudott kialakítarri' A lrcllr.

ségek kiizül kettő inkáhb irodai.jcúcgií" nríg a rnásik kcttő inkább nrűhcly iellegű tevékonysógck lil lrtata-

sáiioz megÍblelő. Jclenleg mind.a négv trclviségbcn kapolt rrrár helYet Íia1al vállalkozó. Az, cls(í viil[alk.,-

zás divatnrűhelyként üzemel" a mástlclik aranyrlzti. restauráttlri tcvékcnvségct fil lytat. a lrarmadik hcllr-

ségben cgv könyvel(ícég. nrig a negvedikben cg} kisbútorkószit(j műk(jdik.

A kétéves kísérlcti mu[oacs lgu'n|iu, hogv a I]|VAK által nyújtott szolgáltatások iránt konr.lh'kercrlet

rnutatkozik a Íiatalok köréberi IIgyanakkrrr.a rrégy inkubáttlrhelvisóggel kialakított kisérle1i Íázis nenl

ie1enthet igazi kínálatot lJudapest vÁllalk<'zásba vág(r tiataliai számára. Enle llett a kiizptlrrt rrrííkcitle sr ktrlt-

ségeinek fcdczése is lratéktlnYabban valrisíthatti nlcg akkrlr. ha tcibh hcl'viség adlratti bérbe (kedvcz(í. ta-

mogatott lbltétclck rnellctt) a tiataloknak.
hr.e|őz(ickben Íélsrlrtlh lényezíjk miat1 a IJudapesti IÍrúsági Vállalktlzási Krizpont-kezdenléttyczis clÚrkc.

zetl arraa pontra" amikor a kísirleti Íázrsból - a torveknek rneglblel(íen - át keli lépni a teljcs crtékű rncg.

va1risítás fázisába, Dz6rr a Politechnikunr vezetésc úgY lratártlzott. htlgv az isktlla cddigi legnag1'rlbb beru-

házásakónt fclépít cgv lrúsz inkubátorhelviségct magában Íirglalri. színvtltralas inliastruktűrával rcndelke.

z(j inkubátorhátza|, A,''nagy.' inkubáttlrlrá,, í potílxt.' elncvczést lbgja kapni. és a ItIVAK jclcnlcgi

épülete mögötti tclkcn kcrül l.elépítésrc.
n por-nlÁ2 atapfunkcit1a mellett az iskola szakképzési céljait Íog;a szotgálni. segiti a Young Bnterprise .
a tanulóirodai gvakorlat. az ötödéves képzésck színvonalasabb és vállalkozás-kiizelibb körülménvek k.i.

zőtt történő megvalcisítását. Emelletl a P()I'IlÁZ ',gyűjtőmedcncéjévé'' kíván válrri aztlknak a Íiatalrlk-
nak' akiket érdekel aváI]ra\kc>z'ás' F'zérI a P()I,IIIAZ'ban Íiirunrok. szcnrináriunrtlk. elijadásrlk. tartÍillr'a-

mok kerülnek maid nregrenilezésrc a vállalkclzásokkal és a vállalkozókkal kapcso|atos ténlákban'

A tervek szerint a P}LIÍIAZ, l999 szeptemberében nyitná meg kapuit és várná az érdekiíjd(í 1iatalirkat.
'l.iteket is" polisok|!l Adrlig pedig gvertek át az udvari épületbe" kérdezzetek" ismcrked1etck rneg a

BIvAK.kal ós vegyétek igénybe jelenlcgi szolgáltatásainkat.

l]dvözlette1:
Bdc



A C.É.G. megalakulását követően hozzáláttunk
a gyakorlati munkához, Kiváncsiak voltunk az
iskola tanulóinak és tanárainak a véleményére,
hogy mi is a helyzet a polis programokkal és a

,,punnyadással'' kapcsolatban. Kérdőívet

2. mel|éklet

kérdezett...
állítottunk össze, és a tanárok segítségét kértuk,
hogy minél többen kitolthessék azt. A 350
kiosztott kérdőívbó| 262 érkezex vissza kitöltve'
^z adatokat Szaller Móni összesítette, ez aZ
e|ernzés az ő munkájára épül.

1 .  kérdés
H i ányo l j a  /  h i ányo lod -e  a  Íe r l dezv ,é.nyeke t  az  i s ko l ábó l ?

Mint a diagrammból is kiderül. az iskola nagy
tobbsége (B0%) hiányolja az iskoiábóla nem
programokat. Erdekesség, hogy a JUTA Jazz, a
Psycho és azExttém osztályból tobben
gondolják úgy. hogy van már elég program az
iskolában. (Sajnos nem figyeltunk eléggé, így
történhetett meg aZ, hogy a Munkásosztály, a
Polisz. a Leg-o.. és a GIx-R osztályok, valamint
a tanárok kérdőívei összekeveredtek.)

100

80

60
4A
/ t  I

0

2.  kérdés
Mikor  szakí tana /  szakí taná l  idő t  a  rendezvényre?

A kitoltők 13%.a az óraközi szüneteit áldozná a
programokra' kozvetlenül suli után 347o-ra
számíthatunk, késő délutáni program esetén
pedig 2}%o-oslenne arészuéte|i arány' Úgy
tetszik, hogy az iskolapolgárok egyharmada
Venne részt szívesen az estébe nyúló
programokon.A táblázatból jól látszik, hogy az
esti bulikon legszívesebben a Szmar10, a
Psycho, a Hamis, az e|sőAés a MáS Venne
részt.
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Extrénl Unifornr
JUTA
JPzz

Szmarl0 Psycho

3.  kérdés
Mi  lehet  annak az  oka ,  hogy r i tkán  Var l  szakk ö r ön  kívü l i  p rogram?

Érdekes megfigyelni, hogy eiég sok olyan válasz

érkezet., amelyekből kiderül, hogy mindenkit

okolnak a kitöltők' csak éppen magukat nem.

Természetesen(?) a legfőbb bűnbakok a tanárok-

már a válaszolók egy tésze szerint.

Az al ábbi akb an,' szem ezgetü nk'' a b eérkezetl"

válaszokbói:
|]l nincsenek szervezők
l.i időhiány
l'l, bizalmatlanság (?)
l/, nincs ötlet
l| árdektelenség, közorryösség, lustaság

li a szakkorok miatt nem jut idő más programra ráért)
li az IT nem engedi
]',,, nem aktív (passzív) a diákság
,)!., fáradtak a tanarak, nincs idejuk

Konkrét programajánlatokat, ötleteket vártunk'
ehelyett nagy általánosságokat olvashattunk. fu
alábbiakban már a kigyűjtött, talán hasznáIható
otletekből idéznénk néhányat:
á' koncertek
{), disco
t party
* 3-4-5 éwel eze\őtti programokhoz hasonló

a tanárok fásultsága, lustasága
sokáig tartanak a programok
sok utánajárással és papírmunkával jár

fakultációs kínálat (?)

Koordinációs Bizottmány
a fiatalságot nem érdekli a kultura

nincs motiváció
nincsenek résztvevők. Vagy legalábbis nem

elegen
nem ismerjük egymást
foglalt a tornaház
túlsok szabadidőnk van (3oo h után mindenki

,i'vl.

.$4-
?

tt!t

st
It
$i/a,

14,

t',
1?'
l\ ti

r')

l'!
\ttt

..Fél a vezetősé.g a randaiírozás miati..

..A tanarak nem képesek bejonni
Enélkul pedig nem engedik'.
..Felhő és társai sietnek haza''

fe1ügye1ni

$ mindegy, csak közösen együtt legyen az egész
suli

b absztrakt művészeti kiállítás
s éneke\és
$ osztályok közötti vetélkedők
ö egyéb vetélkedók (szellemi, tanulmány. ..')
á-\ filmklub
5 tánc

4.  küdés
Miiyen rend,ezvényekre szakítana / szakítanál időt?



ffiI''KF6f 3

á! AIDS-' drog-, rasszizmusellenes programok
s kajálással egybekötött program
Ü teaház
á, kulturális' művelődési program
á. farsang
{. mesedélután
'!. kreativitás fej|esztő program (fotó, rajz '..)
'l. önképzőkör
'j elborult otlet alapján - külonlegesség
.l TMT.iellegű programok
' kártyapartyk

A kitoltők 27%.a akár hetente ré.szt Venne
programokon, 36%-a kéthetente jönne el.
27\v,, havonta egyszer, 67" két havonta egysze,t
(,ez évi 4 programot jelent!). Szárnunkra
megdöbbentő, hogy az iskolapo|gárok 47"-a
soha. semmilyen programon sem venne rószt.
Kicsit szomorú. A soha részt nem vevő csoport
főleg a DeHÁt, a KAndi és A Psycho
osztályokból tevődik össze. Kiemelkedik a
Szmar10 osztály aktivitása, igen nagy számban
igénylik a heti rendszerességű programokat.

JUTA
JAzz

vitafórum
misztikumma| fclglalkozó
b e szé|getése líe l ő ad ás o k
billiárdverseny
politikai beszélgetés
..szeretném magam megmutatni''
csöndes, elmélyülést igénylő kulfurális
program
kirándulások, túrázások
.. iskolacsi n álás''' b eszélgetés az iskola ugye i rő i

evente
07o

soha
n Ú
+ / o hetente

27"i,

á)
ir.

U

!-

á,
'\

á''

5.  kérdés
Mi lyen gyakran l á togatna /  l á togatná l  po l i s  p rogramokat?

2 havonta
67o

havonta
2770 2 hetente

36%

? q

30

25

2A

t c

EbőÁ MáS

10

Szmarl0 p ( r , . h^
HaMi'S Extrém Uniform



6.  kérdés

Ha e l ó fo rdu lna  eset leg  néha egy .egy be|épő jegyes  program'
e l l á togatná l?

A kitökők igen nagy számban (827,)
gondolják úgy, hogy nemcsak az idejüket
nem sajnálnák, hanem a pénzüket sem.
?ersze csak akkor költenének a
szórakozásukra, ha az adott program jól

szervezelt., érdekes, vonzó a számukra.
Kiemelkedik a Szmari0 osztály lelkesedése,
kivétei nélkül mindenki úgy gondolja náluk,
hogy akár fizetnének is, csak legyen program
Ennek az ellenpontja a Psycho osztály, ahol
a ..nem fizetnének., tábor erősebb.

ar ra  i s  e l l á togatna /

7 .  kérdés
érezheI . ően  , , punnyadás ' '  Van  a  Po l i ban?

t i ? á E i É $ g ÉoÉ"E

tn  szer in t  I  szer in ted

777o szertnt igenis ,,punnyad" a Poli.
237o másképpen vélekedik erről.
Nagyon érdekes, hogy már az elsős
osztályokban is igen sokan vannak
a,,punnyadást,, érzők. Nem is beszéLve
a harmadikos és negyedikes
osztályokról.

nem
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A  , ' punnyadás ' '  l ehe t séges  oka i

Sokféle válasz érkezett', nem is kommentálnánk
őket. egyszerűen közreadunk közűlük néhányat:

" fáradtság. unalom, houáá||ás
.. nincsenek szervezők
.1. a társaság
'r kevés a buli . ez' összehozhatná a diákokat
:, kulonboző érdeklődés - széthúzó erő
' oregszenek a tanarak, ..kiöregedtek''

i más típusúak. stílusírak a diákok - passzívak
:i hagyjuk sodródni magunkat
T KoordinációsBizottmány
.'i tanarak - diákok - már nem tartanak ossze
:. c.sak sport programok vannak - nem

minderrkit érdekel
.'. érdektelenség. közonyösség
:l műveletlenség, stílustalanság (diákok rész&ő|)

P rossz reklám
s hagyományok eltűnése
i.3 ..mindenki csak beszél. de senki sem

cselekszik"
'Y dekadencia
:F sok a szabál17
'T nincsenek egyéniségek
:!\ vá|tozó iskolai rendszer
f ..Nincs semmi olyan dolog' ami eltérne a

többi Su|itól.''
:.' Tanulás' tanulás, sport. sport, tanulás'
.l!.. rövid szünetek
.€ ..Ez lassan visszafordíthatatlan folyamattá

vál ik! ' '
|q ,,A tanarak sem a régiek, és kezdi átvenni a

Poli a tipikus iskola rendszerét..'

Szabó Rita. Szaller Móni és Csoncsi



ffiif#Éé{ráf

Alapítő okirata{
rendeanény-uervező teammá válni, akik a
,,íÖlülról'' jovő akarat végrehajtói.
Repertoarunkban verepel bevélgetős, táncos,
zenés, keatív program. Természetesen
mindezeken túlsok más, hasznos elfogialtsagot is
tervezünk a magunk, és az iskolapolgárok
szárnára.

s.$
A  C .É.G . , , ny i t o t t s ága ' '

A C'É.G. nem kíván nu*on árt közosségként
lizemelni. Szeretnénk is MVLilni, de arra
gondoltunk, hogy ez csak ,,belűiről kiÍe|é,,
irányban |enne cé|szerű. E2alati azt kell érteni.
hogy a C.É.G' klub jelenlegitagiai k.,",nik *"g
azokat a szemé|yeket, akikől á gondolják. hogv
tudnának együtt dolgozni vetük.

\  i . $
\ Megalakulás

)
! Rovid elókészületek után, 1998. szeptember 17-
( én megaiakultunk'
)
\  2 . $
\  Névvá lasztás

l Rövid, konnyen megjegyezhető nevet keresttink
( magunknak, amely hűen ttikozi céljainkat.
\ Egyhangúan a C.É.G. mellett dontottünk. A

\ ,  C.E 'G.  egy mozaikszó ,  amely a C. . ' . .É.. ' . 'G ' . ' ' . ' . .
\ szavak kezdőbefilibol áll ossze. A továbbiakban
i azonban csak a rovidebb (C.É'G.) verztot

,/ haunáIiuk, a hosszabb megneve zést a csapat 77
( éwe,,titkosította.'.

\ 3 . $\  ̂ , , .  ,
r LeUalnK

-/ aC'É'G. tagjai egymástól függetlentil is és
\ együtt is aá gondolták. hogy a

\ Politechnikumban azért fajulhatott

/ ,,punnyadássá,' a he|yzet, mer1 nincs elég olyan
\ orosram, amelyen közelebb kerülhetnének

f 
ewmáshoz az iskolapolgárok. Az elidegenedés

\ tgen komotyan veszélyeztethetiaz iskcla
l szellemiségét'
( A*u gondoltunk hát, hogy saját érdeklódésünket
\ kivetÍ|ve az iskola tanulóiés tánárai szánrára,
i délutáni, kora esti programokat szervezünk.

)::"|:u." 
a programokon bárki résd' vehet, aki egy

/ 
kicsit is érdeklódik a meghirdetett esemény iráni.

/  4 -S
/ Programok

Amolyan ,,klub'' keretek kozött műkÖdünk, a
saját magunk álta|kitalált és megvervezett
rendezvényekre pedig széIesre tárjuk a ,,klub,,
kapuit. A C.E.G. tagjaiközös véleménven
vannak abban a kérdéskörben, hogy .*k olyun
prograrnokat szeweznek és bonyolíanak le,
amiról a. C.É'G. tagjai közös ..g"gy"'?;."r
döntenek. Nem kívánunk egy ''i,npiu

f
)

!
a\--..\"\u'il.. Pehavich Miklós (Mikulás)

.,tr:to-L S\-{_x\_

Anda Tamás (Csoncsi)

BékésiGábor (PÍci)

Bohács Rita (Bobó)

Horák Ancsa

F{uszár András

Lazár kófia (Dinó)

PatakíJudit

PálDénes (Dönczy;

)

I
1

{,^í^,a^á 2-oo*,' 0n.^^

saA,tó a'c"
Sc-c.rue__r j-O.
-',J.1Úb*-ür--

Rózsavcllgyi Erzsi

Szabó Rita

Szaller Móni

Túri Gábor

6.$ t  /t"nL-(r (-J'

/
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A nagy sikerre Való tekintettel

Újra megrendezzÜk a
MesedéIutánt, melyre
meSé|őket

keresÜnk!
Azoknak az isko|apolg ároknak

a je|entkezését Váiúk, akik
szívesen e|mondanák kedvenc

meséjÜket a Mesedé|után
hallgatóságának.

A je|entkezéseket fo|yamatosan várj u k
a c.E.G. |ogisztikai központjába (Ao2).



3" mel|éklet

Az oktiber 14-énközzétett 300 db és oKóber 19-ig többé.kevésbé kitö|tve visszaérkezett 206 db kérdőív

számszerű összesítése:
1' A 8 órai kezdés me||ett 12o-an á|ltak ki (kb. 58 %), míg a 112 9.es kezdést 86-an támogatták

( kb . 41  %) .
2, 97 vá|aszadi szerint (47 %o\ elég a 10 perces szünet; 109-en (53 %) nem tartják elegendőnek.
3, Azegy 25 perces ebédszt.inetet 175-en (közel 85 %) tartjáke|egendőnek, és 34-en (15 %) ke-

vésnek'
80-an döntenének másképp a tava|y májusi népszavazáshoz képest, és 121-en ugyanÚgy
szavaznának most is, mint e|őször'
A kampányrnunkában 61.en jeleáék egyérte|műen részvéte|i szándékukat, ebbő| a követke-
zők a nevÜket is megírták' Az alábbi névsor a|apján egymásra ta|á|hatnak a hasonlóan gondol-
kodók, és a véleményükről együttes erővel győzködhetik a Po|itechnikum po|gárságát.

= Ádor Noémi - HamiS ^ WiFM{ban tárnogatja a 8 órai kezdést. a 15 perces szüneteket és az egy
ebédszünetet.

= A.T,Csoncsi a videószekcióbó| a 8 órai kezdés e||en. i||.  a 1129-es me|lett,  valamint a 10 perces szü-
netek ei|en és a2 ebédszünet me||ett á|| ki; Kampányolna a he|yi rádióban és tévében. továbbá p|aká-
tokon.

= Anta| Mónika - Szmar10 - p|akátkészítést vá||a|na a 8-as kezdés me||ett' a 10 perces szünetek e||en, a
negyedórás szünetek és az egy ebédszünet érdekében.

= Ba|asi Nóra - JUTA JAzz - a 8 órai kezdés és az egy ebécjszünet mellett és a 10 perces szünetek
e||en kampányo|na.

= Barka Zsuzsa - MáS - a mostani időbeosztás p|usz egy 15 perces szÜnet érdekében készítene
taceoaókat.

.= John Conyers a 8 irai kezdés és a vá|tako zo 10-15 perces szünetek me||ett érvelne a Wgii,;"af ban,
= Csajághy Gerge|y - Po|isz -a112 9.es kezdést. a 15 perces szüneteket és a két ebédszünetet é|tetné

o|akátokon'
=Cs ó kaGy ö r g y i _S zma r10 - a8 ó r a i k e zdésa20pe r ce s t í zo r a i s z üne t . a15pe r ce s s z üne t e t késakét

ebédszünet me|lett kardoskodna'
= Csontos Kati - JUTA JAzz - a 112 9.es kezdés és a 1 5 perces szÜnetek, va|arnint az egy ebédszÜnet

melIett érvelne p|akátokon.
= Domokos Ba|ázs - MáS - mindenfé|e változtatás el|en szemé|yesen érvelve agitá|na'
= Ducza Krisáián - DeHÁt -, a 20 perces tizórai szünet, a 15 perces szÜnetek és a két ebédszÜnet

me|lett kampányolna az isko|arádióban. p|akátokon e" u W#N{oun.
= Dutka Alexandra - UniÍorm'a mostanirendszer me||ett érvelne.
= Erdé|yi Krisáa - DeHÁt - a 112 9-es kezdés me||ett, a 10 perces szünetek e||en, a ,15 perces szLinetek

érdekében feitene ki kampánytevékenységet p|akátokon és a pfr#iÉ{Íj{ban,

+ Falus Tamás - MáS . p|akátokat készitene a mostani rendszer me||ett.
+ Farkas Me|inda - Szmar10 - a mostani időbeosztás el|en plakátokat készítene.
= Ga||ai Zsófi tanár a 1/4 9-es kezdés. a 10 perces szünet e||en és a 15 percesek me||ett. valamint az

egy ebédszünet mellett érvelne.
=+ Gava|lér Csaba tanár a 8-as kezdés és a 10 perces szünet e||en. a 15 perces me||ett érvelne.
.9 Halassy Zo\tán - LeG.o. - a B-as kezdés és a 15 perces szünetek mellett fog|alna állást az isko|ará-

diiban, a KPTV-ben p|akátokon és a ffiiili{ÍFlf ban'
t Herendi Ágitanár a 1/4 9-es kezdés és a 10 perces szÜnet el|en érve|ne a ffii €{p;rfif ban'
= Horn Gábortanár a 1/4 9-es kezdés és a l5 perces szÜnet me|lett érve|ne a KPTV-híradóban'
+ Horváth Róbert tanár a 15 perces szünetek mellett plakátokon érvelne.
* Hurinai Szi|via. Po|isz - a W€{grÉfban kampányo|na a 15 perces szünetek mellett. és a mostani

rendszer ellen.
= Kardos Esáer - Szmar10 - a 1l4 9-es kezdés, a 2o perces tÍ\órai szünet. a két ebédszünet és a 'í5

perces szünet me||ett érvelne p|akátokon.

= Kaviczki Zsuzsa Szmar10- p|akátokkal. Íi|mekke| és ffi{{Fréf-cikkekke| támogatná a 112 9.es kez-
dést, a 15 perces szüneteket és a két ebédszünetet.

4 ,
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= Ko||ár Esáer - JUTA JAzz. a 1/2 9-es kezdés me||ett. a 10 perces szünet el|en és a 15 percesek

mel|ett karnpányol na pla káto ka.t k'é'91ítye

+ Kosáo|nik Alma - Polisz - ̂  Wíff,#'fban kampányolna a 15 perces szünetek. a két ebédszünet és a

1/2 9-es kezdés mel|ett. va|amint a 20 perces tízórai szÜnet mellett'
.+ Lukács Ubi Lász|ó - HamiS - p|akátokat készítene a 8-as kezdés, a 15 perces

szünet me|lett.
+ Maiz| Erika tanár a 1l2 9-es kezdés és a 15 perces szünet, va|arnint az

szünet és az egy ebéd-

egy ebédszÜnet me|lett

kampányolna p|akátokon , 
" 

Wipdfban és szemé|yes varázsával.
=+ Okner Ernő - DeHát - az isko|arádiót haszná|ná a B-as kezdés és a 15 perces szünet érdekében.

= Petravich Márk - G|x-R - a1t4 9-es vagy 1t29-es kezdés, a 15 perces szünetek és a két ebédszÜnet
me|lett érvelne p|akátokon. beszélgetésfirumokon.

= Preiszner Nira - Po|isz - a 112 9.es ke*z^Q.é-1Q9,q 15 perces szÜnet. va|amint a két ebédszünet me|lett

karnpányo|na p|akátokon és esetleg ̂  Wffif oun"
= Rikker Róber.t. Uniform . a 114 9-es kezdés. a 1|] perces szünet és az egy ebédszünet me||ett á||na

k i .
= Sipos Diána - L.eG-o' - a 114 9-es kezdés és a ,15 perces szÜnet mel|ett kampányo|na.
+ Stei|i Eszter - LeG-o. - a 10 perces szünetek e||en készítene tacepaókat.
.+ Szabó Krisáina - Po|isz - a 8.as kezdés' a 15 perces szültetek és a két ebédszünet erdekében készí-

tene p|akátokat.
= Szabó Lász|ó tanár a B-as kezdés. a 'l5 perces szünei és az egy ebédszÜnet nrei|ett érve|ne a KPTV-

híradóban és az isko|arádióban.
= Szabó Márton - Szrnar1a - a 1l2 9-es kezdés és a 15 perces szünet. valamiltt az egy ebédszÜnet

mel|ett kampányolnu u ffi..'áu.nun
.l Szécsi Gábor- elsőA - a 8.as kezdés, a 20 perces t'ízórai szünet és az egy ebédszÜnet. valamint 14.

05-ös végzés me|lett érve|ne u ffi?'#/u"n.
= Szentes István - G|x-R. a 8-as kezdés. a 10 perces szünetek és a két ebédszünet me||ett érveine.
= Tőkei Tímea - Szmar10 - a 112 9-es kezdés és a 15 perces szÜnet, va|amint az egy ebécjszünet me|-

|ett kampányo|na p|akátokon és a ffi;srí#íban.
= Vér Diána - Szmar10 - a B-as kezdés és negyedórás szÜnetek. va|amint a két ebédszünet me|leti

a|kotna p|akátokat
=> Vince Gábor (informatikus polgári szo|gá|atos) a 112 9'es kezdés és a 15 perces szÜnetek me||ett

va|amennyi közvetítő eszközt igénybe véve érveIne.
= Visztra Kr isáián (könyvtár i  po|gár iszo|gá|atos) a mostanirendszer me||ett kampányo|na.
= Ze|encsuk Gréta - Szmar10 - o|akátokat készítene a 1i4 9-es kezdés és a 10 perces szÜnetek el|en

4. rnel|ék|et

A hatosáá|yos mode|i napirendre tűzése nemcsak a tájékoztatás cé|jából tcjrténik immáron harmadszor,
hanem az |T{agok és valamennyi isko|apo|gár segítségét is szeretnénk kérni abban, hogy megismerjÜk,
mi|yen értékeket tart fontosnak a Po|itechnikum po|gársága, milyen tu|ajdonságokat' jel|emvonásokat
várnak e| a vá|aszo|ók az ide fe|vételiző 12 és 14 évesektő|.

Kérjük az együttgondolkodóktó|, segítőkészektői. hogy az a|ábbi 30 foga|orn közü| vá|asszák ki a szerintÜk
|egfontosabb tizet, és azokat rangsorba á|iítva juttassák el a |istát Szász Katának vagy Jakab Juditnak
|ehető|eg még ebben a negyedévben. Minden vá|aszoló segítségét előre is köszönjük. (A kovetkező

Wfaí/tözti maia a kialaku|t értékrendet.)

1, intel l igencia
2, szorgalom
3, okosság
4. jó kommunikációs készség
5, kíváncsiság, nyitottság
6, ji koncentráló képesség
7, alaposság
B, rendszeretet
9, társada|mi érzékenység
1 0.jó szocia|izálódási hajlam

,],'l .toIerancÍa,t2. kreativitás
13. szelIemesség
14'művészi haj|am
15,fej|ett verbaIitás
1 6' jó hozott osáá|yzatok
17'jó magatartás és szorga-

Iom osztá|yzat
1 8. kedvesség
19' i||emtudás
20. tiszteIettudás

21.fegyeImezettség
22.jó sporto|i
23. szaktantárgyi tudás
24, közé|etiség
25,jo kézúgyesség
26, becsü|etesség
27,taIpraesettség
28, műve|tség
29, nyí|tság
30. magabiáosság



^ WiFn{ ,ze?ternberi ozárnábó| - e|éqqé e| netn ít,é|het'ő rnódon - kknaradt,ak a Lava|yi év díjazot,t1ai, Az

a|ábbiakban ez a hiánypót,|ó f e|soro|áo köve|kezik. Jobb kéoőn, rninL ooha,

E|nézéat' kér ek minden kiLúnLeíer'tő|,
a 1ze?k

/

OIJAZOTTJAINK
A|eq1obb og*,á|vközöooé4 díját, a 1zmar1o nyerLe e|.

A Fehér Ao||ó-díj io a 1zmar\o oe*á|yt i||et,t'e.

Au ív c o o 7 o rtj a kit,únt et é at, a Í e gtku|t,űr a Öta sf o q at, k a pt, a .

A ?o|it,zer-dííat az 1997 /9b-ag tanévben Jakab Judit érdeme|Le ki,

AaEv diákja Meich| Marci  |ett .

Au 1, évto|yarn diákja: Tőkei Íímea éa ?á| oéneg (mindket,Nen a 1zrnar1o-bó|)

A 2. élfto|yam diákja: Kózgavö|qyi Erzoi. darni3

A3.  ér to|yam d iák ja :  Meích|  Má*on,Má3

A 4. é,rto|yam diákja: 3panq|i 7ándor, KorCeoport

Az 5. évfo|yam diákja: 7ándar |stván

A Fú|iq Jimmy-díj maLrőzsapkáját egy éviq Cgobot Mik|óg pc:rtáe vi. 'e|heLi.

A oiAkönkormányzar á|ta| kiogzLof,t, díjak:

? ekete bárány-dí1: Het,yei Láaz|ó ée V arqa Máté KorCeo7orLoe diákokaI; i||ette

m e q(f ek eN e b ár ány, ko ck a s a jt.) .

A ku|t,urá|ie é|eté*-díj ?reiezner Mik|óera (KorCeoporL) ."zá||t (könyjuLa|om, koc.

kaoajt).
A oiákönkormán'zaaoL t'ámogaLó LanÁrnak Mo|nár Lajoet kiá|totta ki a )Cr.

(diafi lm /A hét keceke7ida/, könyw' kockasajt).

fu,,, dohányoea címet, Kácz 9ándor érdeme|Le ki (navazemúveq, kockaeajL.,1.

Au Ev munkac.uoporLja: az |nfó munkacooporL (WC-kef e, WC-pUm?a, cit 'rug i||aLű

vízkő o| d ó, must, ár, ko ck a s a it),

***

Az 1998' október 14-én megtaftott politechnikumi helyesírási Versenyen
Blazsek Mónikd, etsőÁ-s tanu|i bizonyult a |egjobbnak. Ő képvise|i
majd isko|ánkat a Budapesti lmp|om József He|yesírási Versenyen.
2. helyezett: Kaviczki Zsuzsa, Szmarl0
3. helyezett: Szécsi Gábor, elsőÁ

Gratulálunk!
a Kommunikáció Munkacsoport tagjai
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Mit ér az osztőIy,ha ugyeletes?

.avagy mit ér az úgyelet, ha...
A?' idő múlását sajátos polis órár.rk, az ügyeleti periódusok és osztályok váltakozása is jelzi. Re-

méljük, hogy a harmadík osaátyügyelet vége fe|é ,az iigyeleti munka értékeléséről szóló írásunk felett
még nem járt e| az idő|.
Az osztályúgyeletek érÉkelői ebben az évben:

Csürke lboly4
Gallai Zsóftu
Horváth Alexandra,
Csoncsi - másnéven Anda Tanrás.
Spangli Sándor.
Vcres Ciábor.

Új csapatunk legalább olyiin lelkesen l/rtott munkához. mint rúrogyarr az clső(Á) ügyeletes osztály Áttc-
kintettrik az ügyeletet életre hívó élokat és azok eddigi megvalósulásírl. Ugy látjuk. hogy, a rendszer
iúapvetőcn bevírlt. ,.üzemel''. dc volna mit tcnni ,al' credeti alapelvek megvalósulá.sílnirk' ércJekéiren!

Az ügycletes osz'táiyok egyik felzidtita V-. hogy a ndnilennapi iskolai élet scgérlcsapatíit zrlkossák'
reggelente fogadják a,z'érkez'őket. mríködjcnek köz.re az.cbéd|ői tá]alásban, ügyeljenek a rendrc. Ezcket
tekinthctjük rr ,.kötciező'' teendőknek, amelyet irz iskolai háulrend íiásba is foglal. Eilátísuk főként cl-
szántságot és némi ídlóképességct.clc nem különösebb iúkotókészségct- igénycl.

Ha csirk ennyit várnánk az ügyeletcs osztíúyt.ll'tól. arkkor talán -ha nenr is marildéktiúanul- elégc.
dcttek lehctnénk. Néhány sikcres és öÍletes <rsztírly az,onbtut már utat mutatott abban. hogy miként is kclI
értc|mez'ni a Polítechnikumban iz iigyeletet. Két hétig ők valóban az ískola gazdíti. irz iskolai élcÍ sz'crve-
zííi vollak' hangulertosabbíl tették tu éputaet. sz-ínesebbé. élóbbé a]akították a mindennirpokat. Nem csak
,.buliban'' gondolkodtir'k'. voltak vctélkcdők.. kiír]lítírsok, rárdióműsorok, délutíini rendezvétryck is. Azokbirn
a napokban jobb volt poJisnak lenni' köruryebb r,oit bejönni és nehezrbb volt hry,amenni. Vitgy tallirr
mindez csak zz értékelésre hivatott tancrő vágyálrna.| Bízunk berure' lrogy ebben iv évbcn is lcsz norrr
kevés olyan oszlály. közösség. amelynek ..ügye |esz iz ügyclet''. :r kÓtelezőkön kívül is! Ezt kívtin.;lr elíí
segíteni és jutalmaz-ni tuúj ügyeleti ponbendszer is.

Megváltoztzrttuk a kijtelező ügyeletesi feladatok ellátíusáért és a prograrnszewezésekért, iLkclókér"l
jiíró pontok ar,ányát. Az cddigi egyenJííség helyen czontű| a többlet válldíisok kétszer annyit érnek! Mind
a hat értékelő 5.5 porrtig adhat a kötelcző és l()-l() pontig irz önálló munk/tkrir. így tu elórhctő mixit,t,tuttt
90 pont! A pontokirt rz ügyeleti időszak l,égén tv' trsztiilyidőn. tz osztírlyban iillapítja ll1eg it bizrlttstil:
(neolltikus cligitális módsz-errel. iZaZ:) pontsr,árnnyi ujjrrk egyiciejű felmutat/r.siir'iil.

Kedves éS ügyeletcs oszÍályok. .főnökök! (}ondoljátok ki és valósítsírtok mcg ijtleteitcket. lcgyc-
nek élőbb' szjnesebb szüncteink, délutÍrnjaink! Igérjük. mi is sok ujjat Íbgunk mutatni ncktek!

Vcr(lírb



rcÚtakodó
N1úItI{or volt a bögöIy'

Íegyen most a IúdI
CsehÜ| az, hogy |úd, úgy hangzik - husz' Jö j-
jön Husz János pere. Ez az idő a Luxembur-
gok kora EurTpában. lV. Károly (1346.1379)
Áémetrimai császár és cseh kirá|y, akinek
nevéhez a biroda|om egységes a|kotmánya,
az 1356. évi német aranybu|la tűződik, a kor
|egnagyobb formátumú ura|kodói egyénisége
volt. Csehország ekkor é|i fénykorát' A cseh
korona része lett Szi|ézia' a csa|ádi vagyon-
hoz tartozott a branderburgi őrgrófság. Fiai
közÜl Vencel ör ökl i  címeit, majd miután eIitta
eszét, a vá|asztófejedelmek trónfosztottnak
nyi|vánítják, és a ná|a jóval tehetségesebb
öccsét, Zsigmondot kezdik császárként t isz-
telni, aki ekkor már a magyar korona birtokosa
is volt.
A kor egyik |egsú|yosabb prob|émája az ideo-
|ógiai vá|ság vo|t. Az induIatok cé|pontja az
egyház, a papság volt. Az ezt kivá|tó jelensé-
gek közül a legirr itá|óbb az avignoni pápaság
korrupcióvaI párosuló pénzéhsége volt. A
Szentszék hatásköre nőtt. az adminisztráció
egyre bonyolu|tabb lett ' A pápai udvar rossz
híre csak terjedt a pénzze| megvásáro|ható
bűnbocsánat, feloIdozás, kéreImek hosszú
sora nyomán' Elvesztette tekinté|yét az az
udvar, aho| - Petrarca szavaiva| - .,vén pqpok
nyűvik pa|otahosszat csitr i |ányok testét.'. Érett
az egyház gyökeres reformjának igénye.
1378-ban' al ig egy évve| azután, hogy a pápa
újra haza, Rómába költözött, megtörtént a
katasztrófa, a nagy nyugati egyházszakadás
(a schizma), ame|y a katol ikus híveket négy
évtizedre kettő, majd három e||enséges tábor-
ra szakította szét. Ez a he|yzet a reform híve-
inek. az eretnek gondo|atok terjedésének is
kedvezett.

Jan Hus (Husz János) prágai teo|ógiatanár és
prédikátor ál|t az egyház megújításáért harco.
|ók élére Csehországban. Miután teológiai
gondo|kodásának középpontjába a Szentírás
szövegét állította, nagy hangsú|yt helyezeÍt, az
egyházi gyakor|atban (istentiszte|et, bibIia-
fordítás) a cseh nye|v használatára. ltt a latin,
az egyetemes oktatásban pedig a német
nyelv el|enében szorga|mazta az anyanye|v
haszná|atát. Élesen szembefordu|t a fenná||ó
egyházszervezette|, a papi kivá|tságok meg-

szüntetését és a ko|ostorok e|törlését követel-

i"'_nt akarta a|akítani az istentiszte|etet, a két

slin atatti á|dozásért szállt síkra. Az á|dozás

két színe a Krisztus testét és vérét misztiku-
s"n magaban fog|a|ó megszente|t' ostya és

úór. n tátotikus gyakor|atban a hívő .,egy szín

a|att''' átdoz, azaz csak az ostyát veszi maga.

hoz, míg a pap .,két szín a|att ' '  (sub utraqm

'p"|i). Á xtitönbsegben a pap és az egyszerú
hivő eltérő sú|ya fejeződik ki.
Az 1410-es 

-években 
Husz tanai  Cseh-

országban és a környezó országokban szé|es
rétegökben terjedtek. A mozga|o7n az egyházi
intéimények, a város német po|gársága és a

német pótit ixai '  ku|turál is befo|yás elIen irá-
nyu|t. Vence| cseh kirá|y a jóindu|atú sem|e_
gesség á||áspontjára he|yezkedett ve|e Szem.
Éen. t . tem így a pápa.  ak i  1411.ben k iá tkozta
Huszt.
1414.ben a pápa és Zs igmond k i rá|y össze-
hívta a konstanzi egyetemes zsinatot. Ez a
középkor |egnépesebb és |egpompásabb
egyházi gyűlése vo|t, s kétségkívü| hatásában
is az egyik |egje|entékenyebb és |egneveze-
tesebb, ahol pápák. királyok és nemzetek
fe|ett ítélkezve legfeIső szinten igyekezett
eldönteni ezt a viszá|yt, mely a keresztény
világot feldú|ta. A zsinat fő cé|kitűzései a kö-
r,etkezők vo|tak:
l, egyesíteni az egyházat' a három részre

szakadt pápaságot;
2' megújítani az egyházat fejében és tagjai-

ban ;
3. visszaszorítani Wyc|if és Husz tanait me_

|yek a|áásták a keresztény hierarchia
egész épü|etét'

A zsinat számára az Ún' consensus omnium
(közmegegyezés) vo|t a bizonyosság forrása.
Azt fogadta e| igaznak, amit a kishíján összes
egyházi tanító á||ított, valIott ' Az ökumenikus
zsinat jóváhagyása a tévedhetet|en igazság
voIt' Tekinté|yét kizáró|agosnak. egyetemes
érvényűnek tartották. Husz nem ismerte el ezt
a tekinté|yt. Fe|tét|en igazságot eEyedÜl a
Szentírás szavában látott. Az értelem és a
szabad kritika jogán kezdte az egyházi élet
e iemei t  bírá|n i .

Zsigrnond véde|met és biztonságos kíséretet
ígérve, e|sőként indítványozta Husz János
magiszternek, hogy az egyházi viszá|y e|simí-
tása és a cseh nemzet jó hírének he|yreá||ítá-
sa végett utazzon Konstanzba' Nem iehetett
visszautasítani.
Három cseh főurat rende|tek ki védetmére és
kirá|yi menleve|et kapott. Saját kö ltségén uta-
zott a zsinatra, indu|ása e|őtt bensőséges
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|evé|ben búcsúzott szeretteitő| és átadta vég-
rende|etét legkedvesebb tanítványának' Már-
tonnak' Husz e||enségei összegyűjtötték a per
|efo|ytatásához szükséges bizonyítékokat,
ezzel megvetették a vádirat a|apját. Ezt Husz
még odahaza kézhez kapta, így maradt ideje
fe|készü|ni rá' Utközben mindenütt szívé|ye-
sen fogadták, a kirá|yi men|evé|re nem is vo|t
szÜkség.

Eza|att XX|||. János pápa ünnepéiyes nrenet-
ben már megérkezett udvara élén. E|kezdő.
dött a zsinat. A Husz e||en fe|hozott vádak
többsége közönséges hazugság vo|t, meiyet
minden nyi|vános cáfo|at e|ienére gát|ásta|a.
nuI isméte|gettek. PéldáuI hogy a Szenthá-
romság negyedik tagjának tartja magát, Az
e|vaku|tság és a bosszúr,ágY |egalább akkora
szerepet játszott ebben, mint a hitbuzgaiom.
A sokadik napon az Ü|ésen Zsigmoncl kirá|y is
rnegje|ent. A zsinat eInöke feIo|vasta azoK
neveit, akik szavazati joggal rendelkeztek.
Megá||apítást nyert, hogy az összes szavazati
jogga| rende|kezők száma 88 fő. Mé|tóság és
év, hónap, nap szerint, pontos szÜ|etési sor.-
rendben szavaztak a következő három oont-
t a .

l .  Eretnek-e Vagy sem Husz János tanítása?
2. Jogosu|tak.e az egybegyű|t zsinati atyák a

pápa és a kirá|y nevében bÜntetést ki.
szabni?

1i ' Mi|yen büntetést érdeme| Husz a pápa és
a |egszentebb titok megsértése miatt, é|et-
ben maradjon-e vagy sem?

51-en tartották eretneknek és 51-en szavaz-
tak igennel a második kérdésben is. Ezután
felszólították Huszt, hogy tagadja meg tanait.
A cseh felemelkedve hangosan kijelentette:
',Nem vagyok haj|andó eltérni tanításomtó|, és
Jézus Krisztus evangé|iumába vetett hitemtő|.
Ha bebizonyítjátok nekem a Szentírás szavai-
vaI meggyőződésem e||entétét, akkor én,
amennyire csak ajkam engedi, dicsőítem a
római egyházat'', Ekkor Husz térdre ereszke-
dett és hangos kérésse| fordu|t |stenhez, vi lá-
gosítsa fe| szívét és e|rnéjét, mutassa meg
neki az igazság útját és térítse jóra, ha téve-
|yeg' Közben sokan könnyelműerr nevettek
rajta és türeImet|enü| sürgették a szavazást.
Zsigmond méiyen és oyakran sóha.ltozott és
píros arca o|yan sápadt |ett, mint a templom
fehér fa|a' Szernei á||andóan körbejártak az
egybegyűlteken, rnintha keresett voIna va|akit,
vagy mintha té|t vo|na a súiyos igazság ko.
vetkezményétő|' Husz szavai után rettentő
|árma keletkezett. Átkoxat szórtak rá és sza-
vazást követe|tek' Először a választó fejedel
mek és képvise|ők szavazIak, Li iána a herce-
gek' érsekek és püspökök azután a tartomá-
nyok és városok képvise|ői '
Lajos vá|asztófejede|ern: .,Noha én szeméiy
szerint e||ensége vagyok az egyházi ügyek-
ben minden újítónak és keI iet|enü| v ise|em eI
őket . ' . ,  de Huszt  úgy ke||  bÜntetn i ,  hogy ne
bántsuk szabadságát, becsü|etét és életét.
mert e|őször önként jelent meg a zsinat e|őtt a
kirá|y men|eve|ével' és a német becsÜ|etszóra
bízta magát, másodszor mert mindig egyene-

sen '  híze igés né|kü|
felelt. Ezért én szava-
zatomat Husz
sza badon bocsátása
és szabad hazatérése
mel let t  adom " lgen '
feleiettel."
A kö|ni vá|asztófejede-
lem: . ,Ak i  nem hal lgat
a fenyegetésre, a
seprűnek ke|| ,  hogy
engedeImeskedjék.
Ha ez a két eszköz
senr haszná| ,  mint  a
csehné| '  akkor az i | -
|ető hascn|óvá vá|ik
ahhoz a szerencsét-
lenhez,  ak i t  huroknax
kell felakasztania a
vérpadon. ,.Nem''.
A mainzi választófeje-
de|em: . 'Aki Rómától
eIpárto|, úgy kel| tekin.
ten i ,  mint  e|tévedt



juhot és kedves bánásmóddal ke|| visszatérí-
teni a nyájhoz' Ha nem fogad szót, akkor a
büntetés kemény göröngyeive| is vissza ke||
téríteni. Husz téve|ygő juh, ezérl a |egfőbb
római pásztor kezdetben édesgette, majd
fenyegette, végül a büntetéshez nyúl, hogy
megvéo1e nyap toubi részét. Én nem érzek
szánalmat irányában, megÍojtani.''
A cseh kirá|y képvise|ője: ,,Az egész római
papság nem egyéb, mint korhe|yek, züllöttek
és ostobák megvetett tömege, akiknek a ha-
suk az istenük' É|etükben pedig kevesebbet
néznek maguk fö|é' mint a disznó a tükörben.
Sokáig panaszkodtunk mi ezért a legfőbb
pásztor e|őtt, de a do|gok ahe|yett, hogy javu|-
tak volna, rosszabbodtak. Ez el len az igaz-
ságta|anság el|en |épett fel Husz. Királyom és
minden cseh nevében eskÚszöm, hogy a
csehek abban az esetben, ha Huszt tovább
gyötr ik vagy megöl ik, rettentő bosszút á||nak.
Isten és ember e|őtt rnegsértették a békét és
a cseh |úd a pápisták vérében mossa meg
szárnyait. Életet és szabadságot Husznak.' '
Ka|ocsa érseke: 'Az, aki a fcj|dön keresi az
angyalt, kÜ|djétek az égbe. Husz angyalt ke.
res a f ö|dön, nyújtsatok ebben neki segítséget
és kÜ|djétek e| őt oda, aho| azt keresni ke||.
Még ma ha|jon meg.' '
A |ondoni  érsek:  , ,Ha ennek a csehnek tíz
é|ete vo|na, hetet elvennék tő|e a beszédéért,
de a t öbbi három életét sem hagynám meg
neki. E|őször azért' mert |ebecsmére|te
Krisztus he|ytartóját' másodszor azér1', mert
|evetkőztette a papságot, egyet|en rongyot
sem hagyott rajta, mel|yeI mezte|enségét ta-
kargathatta volna. Harmadszor azért, mert
rábízta a népre a jogot, hogy maga íté|jen a
hit do|gaiban, ho|ott a nép számára üdvö-
sebb, ha semmit sem tud, csak jámboran
hisz. Pusztul ion a cseh."
A brixeni pÜspök:
' 'LÚdnak nem tesz
rosszat, ha meg-
kopasztják és
megsÜtik. Már
megkopasztották,
hadd sül i ön
meE
ma."

E|őtte Huszt megfosztották a papi szentsé.
gektő|, egy ál|ványzatra á|lították, beö|töztet
ték miseruhába, kezébe adták a kelyhet és
fe|szólították, tagadja meg tanait. Husz sírva
vá|aszolt' nem teheti, mert a félelem vissza-
tartja, hogy lelkiismerete ellen cselekedjen,
Isten előtt hazudjon, híveit és tanítványait
megbotránkoztassa. A püspökök így hozzá-
kezdtek a degradációhoz. E|őbb elvették tő|e
a kelyhet, szörnyű átkok között |eszaggatták
róla a miseruhát, majd e|kezdtek azon vitázni,
hogyan kel| a papi tonzúrát e|rontani ' Husz,
kihaszná|va az a|ka|mat, így szi|t a kirá|yhoz:
,,Lám, még a püspökök sem tudnak meg_
egyezni kínzásomban.' '  A szertartás végén
egy gú|a alakú, rőfnyi hosszÚ papírkoronát
raktak a fejére, me|yre három ördogöt festet-
tek és kimondták fe|ette az utolsó szavakat:
,,Az egyháznak már nincs t öbb do|ga veied
testedet átadják a vi|ági hatalomnak, |elkedet
pedig az ördclgnek' ' ')

A báze|i püspök: .,Szemet szemért, fogat fo-
gért, a |úd hadd sü|j ön. ' '
A churi püspök: .,Szabadságát, becsÜ|etére,
é|etére adom szavazatom. Micsoda haszno-
tok |esz belő|e. ha a |úd megsÜl, de szárnyá.
nak to||ait az erős viharok széthordják To|lait
máris nagy buzga|ommal gyűjtik' a gyijjtők
pedig t intába mártották azokat, hogy Husz
véde|mében írjanak. Ha ki öntitek Husz vérét.
akkor abba mártják to||ukat, és az ő véréve|
nagyobb kedvve| Írnak, mintha arannyai írná'
nak."

Az eichstadti püspök: ' ,Kérdem, mi
hasznot hozott az egyháznak

minden eddioi véres íté|et?
Te|jességgel semmit

sem, ezért te|jes
sérthetet|en-

ségére
szavazok."
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A liegei püspök: ,,Aki a pápa koronájához, a
pap hasához nyú|, az vakmerő' Aki az egy-
szerű nép között a bib|iát terjeszti, az gyön-
gyöt szór a sertések e|é, ezze| vétkezik a
Szentlé|ek e||en. Ezért én megátkozom Huszt,
ha nem akarja összeszedni az elszórt gyön.
gyöket, égjen.' '
A passaui püspök: ''Aki kio|tja a fényt, az a
sötétséget kívánja. Én Huszt fénynek tartom,
amely egyházunk hosszú té|i éjszakáját bera-
gyogja és úgy vé|em, nem ke|| ezt a vi|ágos-
ságot kio|tani, mert már nagyon sokáig alud-
tunk."
A konstanzi püspök: .,Ha ho|nap nem égetjÜk
meg Huszt, ho|napután a nép éget meg
mindnyájunkat, akik itt vagyunk. Ha|jon meg!. '
A strassbourgi pÜspök: ,Ha|álos íté|etének
véres nyomait a Rajna sem mossa |e |e|künk-
ről, e||enkező|eg' vize a távo|i országokba is
e|viszi az álta|unk e|követett igazságtalanság
gya|ázatát, Mit örókö|nek tőiünk utódaink, ha
mi i|yen nyí|tan bemocsko|juk becsÜ|etÜnket?. '

Anlikor összeszámo|tak minden szavazatot'
kíderü|t, hogy Husz ha|á|ára 45 szavazato|
adtak |e, 30-an semmifé|e büntetést nem
akartak, 10-en egyházi vezek|ést kívántak.
Uto|sónak Zsigmond császár szavazatát kér-
dezték. o eIsápadt és összerázkódott ' síri
csend uralkodott a templomban, mikor meg-
kérdezték: ',Fe|séges császár, mi |esz az Ön
végső dontése? Eretneknek ta|á|ja-e, aki
megérdeme|te a ha|ált?' '  A kérdezett fe|indult
hangon így fe|e|t: .,Azt á||ítorn, hogy Husz
eretnek és a jog szerint megérdem|i, hogy
megégetés által ha|jon meg, ha nem VonJa
vissza' Kirá|yi eskümhöz híven nem szabadít-
hatom meg őt a bÜntetéstő|' ' '  Ezt mondván
fe|emelkedett és e| akart távozni. Hom|okán
hata|mas verejtékcseppek ü|tek ki '  Ekkor
Husz férfiasan megkérdezte. .,Felséges csá-
szár, hogyan egyezhet be|e koronájának és
német becsületszavának i|ven |ea|ázásába.
Önmaga semmisíti-e meg men|evelét, fejére
veszi.e ezt a bűnt és hitszegést?, '
Vá|asz: .,Va|óban biztosítottarn számodra
eretnek az utazást, de csak ide, s ezt meg-
kaptad. A visszafelé vezető utai nern biztosÍ-
tottam,"

Amikor a |egátus odaadta a kirá|ynak a véres
íté|etet' hogy a|áírja' a cseh kirá|y képvise|ője
fe|kiá|tott: .,Fe|ség, ne írja a|á! Saját magát és
nemzetét gya|ázza meg vele. A Szenthárom
nevében kérem, ne írja alá! Véres gonosztetté
vá|ik aIáírása' ' '
Nagy |árma ke|etkezett, az ura|kodó eza|att
távozott. Husz is mehetett voIna. ha akar.

senki nem figyelte, ő azonban visszatért a
bört önbe.

Az íté|et végrehajtása nem váratott magára,
kivezették a vesztőhelyre, szilárd |éptekke|,
zso|tárokat éneke|ve indu|t a halá| fe|é. A
mág|yához érve |etérdelt a karó e|é és hango-
san imádkozni kezdett. A papírkorona lecsú-
szott a fejérő|' erre e|mosolyodott. Levetkez-
tették, megkötözték, a karóhoz |áncolták. Arca
ke|et fe|é nézett, de ezt eretnekhez mé|tat|an.
nak íté|ték, ezért nyugatnak fordították. Két
fuvar fábi|, s hozzákevert sza|mábó| építettek
köré mág|yát. Lába a|á bedugtak két sza|ma-
köteget. Még egySZer feiszó|ították, hogy
vonja vissza tanításait, erre azt fe|e|te, a fe|.
ismert igazságért, me|yet tanított és hirdetett,
boldogan adja é|etét' A pa|otagróf jelére a
hóhér meEgyújtotta a mág|yát, a rettenes ha-
lálküzde|em nem tartott sokáig. Husz az égre
tekintve zso|tárokat éneke|t' a szé| fe|támadt
és arcába csapta a |ángot, mely néhárry pi||a_
nat mú|va beléfojtotta a szót. Amikor a pa|o-
tagróf meg|átta Husz ruháját egy hóhér kezé.
ben, megparancsolta, hogy dobja azt is a
mág|,1ára, majd szorgalmasan összeseperték
a máglyábó| megmaradt hamut, s a Ra1nába
szórták, hogy a megbo|dogu|t után semmi se
maradjon, amit barátai őrizhetnének, s szent
erek|yeként t iszte|hetnének' de a Rajna hu|-
|ámai messzi országokba is e|vitték az igaz-
ságta|a nsá g gy a|ázatát'

(Frantisek Pa|acky: A huszit izmus t örténete C'
munkája és a szemtanÚ. Poggio Bracciol in i  o|asz
humanista beszámoló|eve|e a|apján. aki a zsinaton
Husz János hive |ett.)

Szász Kata
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Kedves Olvasó!

AZ alábbi inte{út a negyedikes némEt fakultáoió tagjai készítették (egymíssal) M9k között. .akík röviden

Ósszefoglaljax' magyÁí azinterjűtémáj6t,;i;."fi.l*y mondaniiáóját. továbbámegváJaszolnak négy

kérdést, fó ás mellékdíjakat sorsolunk ki. A fődíj á B,ouo c. magazin egy szítmanémct nyelven, ahárom

mellékdíj egy.egy tábla Milka csokoládé'
A kérdásek:

. kicsoda Helmut Kohl, milyen pártnak a tagia?

. ki a Német Szövetségi Köztársaság kancellárja?
- mit jelent az'bogy kancellár?
- mi az, euro?

Csicsi

REPoRTER|N: Was denkst du über dio heutige We|tpo|itik?

BrrR,qctER: Tja, gerade habe ich gehört' oin oeuisch|and einen neuen Bundeskanz|er hat.

RrpoRtentu: Únd was ist deine Meinung über ihn?

BerRnctrR: Mit ihm kommt eine neue Farbe in die Po|itik. He|mut Koh| war tatsách|ich fur die

Entwicrlung der europáischen Integration' Eigent|ich hat Deutschland unter der Koh|.

Regierung áie groBte Ro|le in der Vereinigung Europas gesplelt'

RepoRrrntN: Wiid sich etwas in diesem Bereich ándern?
BEFRAGTER: Nicht vie|. Aber die neue Wáhrung, der Euro, wird nicht so sehr vorangetrieben' wei| die

erste nuigaúe ÍÜr die neue Regieiung darin beste-ht. das Prob|em Arbeits|osigkeit zu |ösen,

und wenn'der Euro eine gro6eie Rotie spie|en würde, dann würde die Arbeits|osigkeit nicht

richtig bekámpft werden können.
RepoRrERttl: Und was ist mit den anderen Lándern?
BErRnotrR: rs lst nilht eindeutig, daB der Euro fúr die anderen Lánder nütz|ich wáre |ch erwarte

wegen des Euros eine groBe wirtschaftliche Krise'

ReponreRtN: Warum?
BrpRRcreR: Meiner Meinung nach ist dieses System sehr empÍáng|ich dafür. Seine Schwáchen und

Schwierigkeiten werden noch nicht erkannt' Andererseits ver|etzt es die Souveránitát der

Staaten. Es wird die Spannungen schüren'
REpoRTERIN: Hat der Euro eigentlich gute Eigenschaften?
BrrRRoreR: Er hat praktischl Vorteile. ZurnBeispiel: man kann überall mit dem g|eichen Geld

bezahlen, man braucht kein Geld zu wechseln. Der Euro wird ein einheitliches

Lebensniveau sichem' wei| der Konkurrenzkampf in Europa groBer wird Das Ganze gefállt

zum Beispeil der Schweiz nicht. Der Euro ist ein Aspekt dieses Problems

REpoRTrRrru: Du lebst rtler in ungam. wie siehst du die Verhiiltnisse in ungarn?

BETRRo6R: Ungam mu3 sich an Europa anschlieBen, weil die richtige Entwicklung Ungarns nur

innerhalbderEuropáischenFoderat ionVorste||barist.
RepoRreRtru. Danke für das Gesprách.
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Az idci tanél' kcrékpártls házibajnoksága kót Íorduló alapján dől el. Az clső Íbrduló szeptembcr 27-én
zajlot1. szép számú tekeríj rés;rvóteléve|. Az'id(ijárás enylrén szólva nem Ítrgadta kegyeibe a verseltyzőkcl.
(A mcgtblelí5 jeIzők nenr nyomdaképesek.) A nreteorológiai előrejelzósek már a lrót e|ején is t.rrszágrlri
cs(ízést j<isoltak a hétvégérc' de reménYkcdtünk a lokális és id(jszakos kivételben.

Vasárnap szokás szerint a l)tiliban gyülekeztürrk. Szonrbaton nem esett és vasárnap rcggel scrn ób-
redtünk vizcs utak |átványára.lgaz" hogv (isszeÍüggő Íblh(jtakaró kóválygcltt Íbnn, rlc rószrehajlti sze-
rrrünkkel |átni vóltük, hogy ez aza típusti eomol.|,, atnel.yikb(íl nenl szokrlÍÍ (./) csrri. Rtivid szerelés és
paktllás után elinilultunk BurJajen(írc. ahr.ll t,áng Andi és Mtllnár I,ajos rezidcnciá.1án láttatturrk vcnc1Úgtil.
()tt áti' ltöZtünk. bemelegítettiink és clindrrltunk a I.ajtllelyr.e ()sszcsen 5 n(íi és l4 Íér1l versetryzií ji;tt cl.
valamint 3 vcrrdég is ra.jthrrz állt ()rvcndctes,ltclgv stlk új arc is fbltűnt a kerékpártls palottárr' s nrtn1 látni
Íbg|uk' ncm is akárnrilycn crcclménnyel. Elég hűv(is volt" l l i lrára a szé| e|éggé Íélerősiidiitl. ami nctlr
tl|yan nagY baj. zakson, azember ncnr állit Íbl új rekordokat. (Mindeneselre vtrlt, aki crrc kós(íhb ráeálil lt l
Jó hangulatban érke;rtünk tehát a ra.jthtlz ós kis<lrsr'lltuk azcltl indultik stlncndjé1' akik még adclig nem vcr-
scnycz,tck a l,trl i kerékpárverscnyén. (Mint aa a szeptembcri

ffW$?fBf,ban leírtuk" akik már letették .,névjcgytikct'' a Poli.
bajnokságok valamelyikén" aztlk az addigi crcdnrényeik a|apján lcttek
lresorolva. utols(lnkónt a lcgjtlbb. előtte a tnástldik legiobb .'. stb. indul
pcrccnként.) L'átván. hogY nem áll es(írc az iclií. rrélrányan a |ógellenál-
lás kedvezőbbi tétclc érdekóbcrr gY()rsan lckanták sárhánvriikat. Pe-
c|rükre ' . .

Kcjrülbcltil l l tira 4() percktlr indult az első vcrscnyző (aki a versc-
nven kivül induló" clc rcgisárálandó idííer.cdnrénvt tc|jesítíí |tágyi Mi-
lán volt" ar, edző.édcsapa-strítjr-menedzse t. IJágvi I,aci kíséretóberr)" és
dól k.jrül irrduh az utolstiként raitrliti (iavallér (.saba. Mintegy vcz'ény-
szclra hártlmncgyed tizenkctl(íkor szemerkólrri kczclctt ar' eső. dé1 után
kót perccel már szakadt' I'gyébkónt a hótvégérc jósolt országos esőből
szombaton és vasárnap déleliítt a rajtig netn stlk vrllt tapaszlalhat<i'
Nem úgv a versenv icle'jc alatt' Az egv t.lrán1'i tekcrés kiizbcn
nrrndenki az (jsszes pólójával. alstinernűjével. zokriijával.
kerékpárjával egyctcmben ,,szónné'' áztrtt. (Btlcs' cz
kissé képzavar' A .,szónhülyc'' jelz(íre asszociá|va
próbáltarn 1cllemezni ar' e\ázás mórtékét. )
Avir' prrl primo iijtt Íblü|riíl.
tcrmószetadta móc1tln. p n l sec, u n do
alulr(ll ar, inmár sárvédőktíjl
nregszabadított bringák
kerckérőI. és, harmadsnlr
{e^ ffiáÍ nem tudom iatinul)
meg az el-elhalad(r buszrrk
révén oldalról is. A
körülnények ellenérc
mindenki d'erekasan küzdve
végighajtotta a 2ÍJ knl.es távtlt.
Sőt, mint látni |og|uk. törtónt



rréhány meglepetés. No.de csak sorjában.

Szokás szerint először a nők indultak. .Iudit erőnyerő volt. őt csak (iremy (MáS) és Antal Mónika

(Szmarl0) közelítette meg (ebben a sorrendben). Rita és Nóra kevésbé bírta az csőt és szelct. rnégis min-

rlen elismerésünk a uiv le[tizdéséért és azérI,hogy Íbliratkoaak au örijk ranglistára nem is rclssz eredmény-

nyel. Saját bevallásuk szerint az'ért is indultak el' hclgv ezz,e| is készüljenek a Nagy Durranás embcrt príl-

uíto t<tlioetmeire (ami - mint később kiderülÍ - tényleg az volt)' Az összetettben igazáb<\l Juditra nem

veszélyesek a többiek. neki inkább Kónya Brigi (tJadosnály) iskolacsúcsának megdön1ése lehct a cól'

A nők után (azemberi ÍaJ két nemű!) a fertiak indultak. Amint az aÍomaház'i Íá|iűjságtrn eddig is lát.

ható volt' a hímneműekné| áz iskolai örök ranglista eiső l0 helyezettje közül 8 tanerő, a legjobb diák az

ötödik helyen állt. Várható vo|t tehát a tanárok lehengerlő szereplése. A diákság talán F elhőtől várhatta

leginkább. hogy előrébb kerüljön a ,,vének'' között. A rajtlista és az előzmények alapján tchát a (]saba-

I.úi-Cotin-tibór-Felhő sorrend volt valószínűsíthető. Am nem egészen igv alakult a bcÍutti. (.olin' aki

mountain-bike-kal indult. meglepetésre megverte ar'tirök ranglislán el(ítte á1ló |Iaász F-ent' s (l mástld-

perccel megjavitotta egyéni rekordját. Tibor a kedvezőtlen körülnrónyck cllenére szintén új cgyéni rektlr-

bot ért et" só (t!!) másódpercet javított addigi legjobbján' Ez' azért is meglepií" fircr| aZ addigr rckr'rr.lla i*
jóval 60 percen belül volt. ami ezen a ter €pen derekas teljesítmény.

De a lcgnagyobb meglepctést a kerékpáros mezi5ny horizontján váratlanu| Íbltűnt új csiIlag. a illint-

egy l5 cszÍendős opcq{-(.bilqru-a{!'.rgőO tlkozta. (ierg(í nerncsak ar,tbtz'ottyíttltta. ht)s}' nclll /-'tl-
rling.hanentmégazegyébként remekelií.l.ib<lrnál is itlbb idíjeredmény ór.t el. és l;eritíí| is csak 4() nlá-

sodpercct kapott. Raadásul(iergő még csak a Íiú kategória vcrse|lyzíjrc. Ígv egyrészl jelentííscn nlcgjavi-
tr'otta a psychós l-lcrczeg.fanrás tavalyi iskrllacsúcsát" c]c atni még meglepíibb. az az. lrrtgY a íérli kategtlri.
ában is a negycdik legiohb id(i ar, ijvé lctt. Vogrc megk(izelíletto cgy diák azó|cn álió tanárt-rkat l l:dclig a
íl0 perccn belüliek k|ub.jának tagjai. (.saba. (.olin. Fcri és.I'ibtlr '.bi;atlnságban'' érczhették nlagttkat. cle
mos1lr lár l lgvelhctnek ( iergőre is. (Rcltegjenek. tanárrrrak" ( ir;rgíí rnég tt i t tes |ír cvcs !!)

igv izga|nasabbá válik aÍavaszi Íbrdulti is. Ilgyrészt'I.ihtrrnali vissza kcne vágnia. ha itrbb ltcl1'czési
akarelérni abajnokságban. Viszc'ntazír i  rangl istaalapján 

-|. ibr lr( iergiíelíítt indu| nla1cl" igy a lutanl k irz-
ben (iergií tarthatja sze mnrel T.ihor1. Másrószt ]..e rinck is iparktrdnia kcIl. ha ( .trlin clé szeretnc kerülni.
Neki könnyebb (.l) dolgalesz. mivel (.olin iíclőtte indul majcl. A verscnY kiegvenlítetteL.lbar'érÍ is, rlrcrl
(.saba és lleri is gycngóbb formában tel1csítetl. (íkct talán jobban rnegvisclték a kijnilniónyck. A nrrrstatli
versenYtmegclőzííercdményekaiapján az-clső r i theiyezct1 idejc49:()7ós5(r:4Í{krizcj l t ln()Zg()tt(vagyis
egv 7.4l ,',szóles.' interval]unrban). mtrst visztlnt al e|s(i hat helyozctl itt<;ic egv 4:l5 .'széles'' tar1tlnrán}-
ban van. Illeserlik tehát a küzciclern" kíváncsian várjuk atayaszi Íillytatást.

Miután a szakac1ó esőben mindcnki tc|jesítctte a távot. behúzódtunk (szegény) Arrdi és (szegónv) L-ajtls
házába, Abban apercbcn e\á|\taz esr.í. a szél is cnvhült ós kissé ntelegebb lett a leveg[í. Ilát erre is lchcttte
találni megÍblelő kiÍe iczésckel. Btrsszankrltlásunkat enyhítotte az Antli és Viki ál1al stiltitt rizsktih (ígv kcll
eAirni.i) és a süh túrópilgácsa. NagYtln Íinonr vrllt. kijsziitlji ik' Andi cs Viki I Kiiszijnel jár Anclilrak és
I,ajosnak azénis, iltlgv elviselÍékaA a krrsZ' anrit a tisu.lclt társaság egYenletcsctr kerrt cl lakásuk padlti-

'ián. A kaja végcaóvel vrllt az ercdnrónyhirdctés" taps. elisrtrcríí biittlgaiás . . sth

Az,e|éfi eredményekct és sorrendet" valanrint a Verseny el(ítti legjtlbb átlagtlt. ii lctvc ar aÍ|t\| valti e ltÓ-
róstaz, alábbi táIllár'atban lá1hat1átok. (iratulálrrrrk a lütarn gv(íztcseinck" lrclvczettjeinek l

Az iigvéni Rcktlrdját I,egiclbban Megjavító küliinctíjat Majcr .I-ibtlr nYertc e| az' igenj<inak nrtlnilhatii
0"ó2 knv,h-s javítással" anri a kcdvczíjtlcrt idíi1árás Irriatl kül(in(jsen értékcs'

Lr, egész mezőnybcn saiát rckordján a legtiibbet az inrnrár rcntlszercsen ve lünk cgYütt verscnyz(í vcn-
dég, V(idröi (iergely javitolt' dehát (í nctn iskrllaprllgár.

A lcgttibbet ( ' saba rontotta, de ezért nctrr .jár küli;ndii.
A nem hivatalos Legszebb Kerékpár kü|iindijat szintén Tibornak ítólhetnónk. Fchór színúí. szép gctlmct-

riájú Peugeotváza és az ezristcisen Íintlman csiilog(l Shimantl alkatrészek igen esaétikus cgységet alko1.
nak, nem is beszélvc az clegánsan lapított Mavic {blnikr(jlés az áranrvtlnalas SI,I) lctldszcr.íípedálrtil.
(Persze a verseny végén kissé megkopcltt a bringa Íény'e.)
(Javasolt szakirodalom: Mountain Bikc Action l-lungarry I 993/l- I 99tt/X)

Ne Íbledkezziink meg segítíinkről. Petravich Márkról. aki rqt. és célbiróként, valamint irl(jmér(íként
működött'közre' Ktiszönjtik az ő segítségét is l

Aza|ábbitátblázaÍban részletesen láthatjátok a versenYen elérr ercdményekct. a rnódclsult iirtik ranglis-
trít p edi g a.| ornaház fali új ságl án bri n gé s zh eti tek.
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"Nem gondo l tam,  hogy ez t  fogom mondan i ,  de
ez a Durranás egyszerűen szuper vo|t, sőt na-
gyon ,s irá|y'  (úgy látszik, ez |ett a Durranás jel-
szava)' Attól eltekintve, hogy a kaja kevés volt,
a|udni nem aludtam, sőt még a végére a |ábam
is bedurrant, büszke vagyok magamra, hogy ezt
végig  tudtam cs iná|n i .  Nagyon bánhat ják  a
t öbbiek, hogy nem j ö ttek e|. Lehet, hogy iszo-
nyú fárasztó vo|t, de ez vo|t eddig a legjobb
sportbuIi!  J övőre is j öv ök '  és kösz i  a testkultúra
m u nkacsoportnak a szuper szervezést! ' '

SLC
,,Vrllt szerencsém eddig két Nagy Durranáson
részt venni és ez, órómömre, magasan úberelte
az országbiciklizést btt egyéb tényezők is za-
varták a Nagy Durranást). A szervezés is jrj
vctlt. " Eubu
, .Speed ing Gonza|ezze l  nagy ö r öm vo l t  t ö | ten i  3
napot .  266.5  km-t ,  23 .8  kmló ras  á t lagga| ,  ' . , . . .
órát boIyoztunk. Jó vo|t veIetek! , ,

Co l i n
,,Szerencsére megint Dr. Marosvárival nyomul.
tam egy csapatban és így legalább hatszor sike-
rtjIt eltévednünk, Kékestetőről lefelé a buszotl
majdnem lehánytam Colint, de erről nenl ő
tehet' Jó volt. köszi!,, Lacka
, ,Az  e|e je  egy  k i cs i t  nehézkesen a laku| t  MoInár
La jos  á | ta l  t ö r ténő . . . . .  m ia t t '  de  végü|  i s  rész t
vettünk a Nagy Durranáson. A Marosvár i  Péter-
rő| szerzett tapaszta|ataim a|apján az első elté-
vedése után egybő| kerestem egy másik Csapa-
tot '  Egyébként szép vo|t, jó vo|t, és |ényeg,
hogy végiE  cs iná l tuk '  Edd ig  az  egy  leg jobban
megszervezett Durranás vo|t!, ,  . ' .

Yeah ! ! Coot/ ! Kiráty! ! Áttatt t Wow/ !
Misi

Nekem egy kicsit  kemény vo|t, de jó| éreztem
magam'  Megérte ,  hogy e| j ö t tem!  (Bár  a|udhat .
tunk vo|na t öbbet ! )

Dit i  vagy Di l i  eset leg vaIaki rnás (agóp' ló)

Az egész túrán akkor is az volt a legjobb, ami-
kor visszafe|é úton a ,,Denni s konlisz,, címÚ
filmet néztük. MindhaÍálig szoker maker.

Ubo

A túra nagyon jó volt .  Most vo|tam először és
tetszett. Kár, hogy tavaly nem voltam. De nek-
tek  i s  a ján|om,  gyef tek  e| !  

Toc i

Szerintem nagyon sirály túra volt, de a matek-
tanároknak megint sikerúlt puding /lightt tem-
pót mennitjk, Rizs

Szerintem baromi jó vo|t a Durranás, csak kicsit
e|fáradtam. Az egészben a társaság vo|t a Ieg-
jobb és az. hogy tekerés közben is biztattuk
egymást! Va|ószínűleg j övőre is . ,Durrantok..| !

Gréta

összeségében jó vo|t egy-két dologtó/ ettekint-
ve (+Í0-75 kn). A pihenés hol róvid volt, llol
hosszú és a2 alvás sem volt mindig trjkéletes.
De nlégis úgV tudsz meg mindent egy ilyen
túráról, ha el1ósszÍ Ba/ázs

Az  egész  Durranás  ósszességében nagyon j ó
vo|t. Végigszenvecltük az egészet, de nem hagy.
tuk  vo lna  k i .  Nagyon sa jná|hat j ák  azok '  ak ik
nem j ö t tek  e| ,  mer t  egy  nagyon nagy bu i i r ó |
maradtak  le .  Remé|jÜk,  j ö vő re  i s  ugyan i l yen 1ó
lesz. Eszter

Hogy valaki végigcsináljon egy ilyen bulit, ah-
hoz nem kell sem őrü|tnek, senl megszállottnak
lenni. Bár sokban segit' Azt hiszem, ez a Durra'
tlás minden résztvevcínek olyatl enl|ék lesz,
ntelyet szívesen felemleget, mert té|1yÍeg telje.
sÍtmény volt, és nlindenki büszke lehet rá, llogy
itt volt és végigcsitlálta/ Gratulálunk!

VisMayor

Szer in tem rohadt  j ó  vo| t  és nagyon sa jná| tam,
hogy nem bír tam végigcs iná|n i :  az  e le jén rosz .
szul |ettem. a végén meg a térdem miatt.  Szo-
va|  u tá |om magam ezért .  amiért  i |yen gyenge
vagyok és nem tudtam végigcs iná|n i '  Sa jná| -
hat ja  az ,  ak i  nem vo l t .  K ö sz i , . i ö vő re  i s  megyek!

Mani.r

Királyok voltunkl! Etjen a sZoRCs/!t
Eszter

Egy kicsit  meredek vo|t a vége, de ezt is |ekÜz-
döttük. Mindenki k itett magáért. Fő|eg a Test-
ku| túra Munkacsopor t  tag ja i '  ak iknek nagyon
koszőncim szt lpen ezt a felejthetet len hétvégét.
Sa jná|om,  hc lgy  egy bukás  mia t t  Iemarac1tam
kb. 7 km.rő|, de így is t öbbet tel jesítettem, nlInI
ami re  számítot tam.  K ö sz ön öm mindenk inek  a
jó hanguIatot, biztatást és segítséget. Gratulá-
|ok  mindenk inek ,  ak i  i t t  vo| t ,  f ő |eg Bágy i  M i l án-
nak ,  ak i  az  egészet  vég igcs iná| ta !  Ugyes  vo l t
mindenk i ,  de  a  leg lobb csapat  az  a  SZORCS
vo l t !  Ta|á|kozunk j ö vő re  !

Gremv
Sirály kis túra volt! Zsolt



Ffelo Wffiutflfdvasold
ltt Szerettem volna írni a Nagy |)urranás nagyszeníségéröl,
dok újat mondani, aki meg nem' annak pedig nem tudnám

Ezért csak egy üzenet egy pár embernek;
Gavallér Csaba' Toci, Zsolt, Peaceman. Ba|ázs. Vili' Misi

de raj(ittem. hogy aki ott volt, annak nem tu-

szavakba önteni, milyen jó bulit hagvott kiI

'.. és ezer bclcs azclktól. akik ide tartoz.nak. de

I

I
l iyenek vagytok! ! IM I

.i.ibornak. ('cllirinak kiisz(jniim ar' isssz,ctarÍást. a sze rvez(jknek petlig ar cgészeti ! | i

{<**

,

I)atkán.v

most esetleg nem írtam ide őket!
Tudiátok' milyen madár ez????

aaiRoíj
(c j tsd:  ss i rá ' )

az,azChi. Rizs. Ubi. l loci. Toci, I{usi. meg a t(ibbick

(iondo|koztam. tnilven címet is arljak ennck az irrlnránynak. A.l.l11'gy ,,|}esziínullrj az ideí Nag.y Dur.

runásrri|'. valaltogY mógiscsak Snassz. Ilszenlbc.jrrttrttak példáui: ,,JIa S:zablac'ncÍÍ1 Ineg.y a He.g.Yhcz. a

Ílcg.y megy Szabjachoi," ez viszont túlszcrrrélyesked(í és ncm is túl j(r1 vag'v: .,J.-eldurranturlk'. nrinteg1'
kevcrve a Nagy |)urranás és az i<lei cinr (Fclülke rckcdtünk) Íbgalmát. (Bgyóbként eZ neln is rllYan rossz.
rlc már úgvis van egY cínr a szöveg clőtt') Volt rnég nélrány.'majorárpis'' ritletem" de ezeket éppcn trtajtlr.-
árpisságrrk nriatt nem írrránr le (bclcs. Arpi !). Vógül is tnaradtanr annála jelz(ínól. anri a l)urranástln leg.

tóbbször hangzott ci. Mer1 egyébkónt e setünkben ez. a cin.l egy 1e|ző, Póliiául" lia valakit rnegkéicle;tunk.
hogv milven . teszenl aaI. a7.ebéd. a vá\asz',. ..S:sirá.i,,'" uugy inkább: ,,Ssirá, '|, L'z, egytáita letszésnyil-
vánítás' L'reriete valahol egy e|sőAs irtldaltlm(lrán keresendő. Jelentésc nehezen magyaráiltató el annak.
aki nem használja. I,ajcls a zárővacsclráLt. anrikor a sráctlk ssírá.|ként clicsérték. sokadszori hallásra is csak
úgv érte|nrezte. hogv *vag.Yís g.yors vag.Y(ll''. Hát nem errő| van szt,r, I,ajr:ls" egyszcr eknagyaráz'lm. Per.
sze ez,z,e|a címmcl az a|:tai.lrogY csak azok értlretik igazán. akik lelen voltak. vagyis éppen azok ncm
értik. akik nem vettek rés'tJ a f)urranástrn. Nem baj. Sőt. ebbííl is az látszik' hclgv mcnltvirc .ssiú'l (e.ltsd.

ssirá')geng verőtlijtt iissze és mennyilc .,;sirá'l (e.itsd, ssirá,) volt a hangulat.

Én már háron-i ilyen rtifÍbnésetl vetlcm résia' IJddig az voh a szokás, htlgv cgvütt tcljesitve. dc cgynrást
váltva gvűrjünk le valami cszement és teljoscn ér.telmetlen Íbladatot. No, ez utóbbi érlelembcrr tnost scm
változott a dolog, az eltérés az' előzőkhijz képcst annyi vtllt, hogy irlén mindenkinek teljes egészóben vég-
re (ill' végig) kellett hajtani a 27() km-t. }''éi(i vtllt. htrgY ez a váltonatás árr maid a jól bcvált buszozrjs-
buliz(ls hangulatnak. Akkclr ugyarris az éppcn ncm lckerők a kísérő busztln szintc ÍtllYanratcls iikijrkijdés-
bcn vettek részt. együtt vclltak' szurkoltak. aludtak Llsszezáwa,Igaz. lrogv akktlr ncm volt éjszakai megál-
lás' szemben a mclstani csettel. A fólelem nem igazolóctrcltt be, sőt talán az cildigi leg;obb l)urranástln vo-
hettünk részt.

E'nnek több oka is volt' Elősz(ir is valami hilretetlen módon, azidőtárás is durrant, Azaz.hajól emlé-
keztck az oklóber első hetén ijml(í esőre. elképzelhctitek. milyen szorongá,ssal késziiltünk a Íillyamatos
biciklizésre. Bhlrez képest szombaton és vasárnap verőÍenyes napsütésben. leginkább hátszéllel támcrgatva
hajtottunk. Mázlinkról még annyit. lrclgy visszaérkezésünk másnapján, hétÍíjn már esőre ébredtünk. Más-



Íésn a Érsaság ó- l0 ftís csapatokra tlszlclt1. akik együtt tekertck, így a kcivetke ző neveken lehetctt szcre.

pelni: Szörcs, Pudingzabálók, Egymínuszkoszinusrnégyzetatta (Íbdíínév: Szinusznégyze|,a|Ía). ].chenek'.Szpídi 
Gonzá\esz, A csapatok összetételc azidő haladtával és azerőn\ét Íbgytávalnéntiképp átrendező-

doit" de valahogy egymással összetartozónak éreaük magunkat az egész buli során. Péntek ós sztrmbat

este egy-egy tornateremben kaptunk szállást. ahcll önkéntes m(lkamestcrek energiát nt;m sajnálva. Íáradt-
ságukát méghazudtolva röhögtették a kciztinsóget. i.)zek kijzé tanártlk is stlrtllhatók' Külcinböző spontán

,'műsorokat'' láthattunk Vidos Misi, l]bi. Szablal, Lajos" Toci ... el(íarl'ísában.

Menjünk talán sorrren dben az eseménYcken: Pénteken suli után összcpakoltunk. majd elindultunk az
országlegmélyebb pontjára, ami SzegedItezkoze|talá|hato,Itt egy |otó erejéig körbcálltuk az objektumot.
majd vártunk egy ideig, hogy nregérkezzenek a kerékpárok. Már sötétedésktrr indultunk észak fe|ó. az'
amapi adag70 km körül vo|t. Én a Pudingzabálók nevű csapatban haladtanr. l{amar ránk estelodcll" és az
eső is szemerkélni kezdett' Nem voltunk még összeszokva és töksötét is vcllt. nem is beszólve arról. hogy
egymás hátsó villogója vakított el. Valahogy rnógis letudtuk az am,api adagot.

Másnap viszont l ó0- l70 km várt ránk. Hűvcis' clerült rcggelen indultunk' (]sapatrrnkkal szép |assan
ráállturrk a váltott vezetésre. és szép s<lrban egymás nrögtitt lralacltunk. Í:,z a |aita tckerés lirktlztltt tigycl.
met és bizalmat igényel, nrdniill ik nélrány cm-rcl varr nriigtittünk a társunk. vigyázni kcll rrrindcn nrtlzdu-
|atunkra. \,olt valanri Í'elcmelő érzés abban. ahogy a napsütéshen' liiss levcgí.ít harapva. a tiibbiekre bízva
magunkal, vagy óppen ar'éke á]lva ''húzva'' a t(ibbieket" fblvévc cgy egyenletes temptilhaladiunk a nyíit
országúton. lJiáosan ismeritek azl ar- érzóst, aniI az, omber akkor ércz. amikor a kezdetben ópperrcsak
viirijslő Nap ktlrrrngja. a liiss" ne'lvcs lcgcliík lblctt gtlnr<llvgt1 pára mtigtil cgvre sárgábban' nrclcgehhcn
iiin eiíí. Kétoldalt bí:kés btlciszenlek banlhultak ránk (legalábbis ttólriinv-uknak óppcrr arr.a áilt a Íi:jc" arrrcr.
rc mi elhúztunk). (.sak a|ánc r'ir,cgóse' a gulnik surrrlgása lrailalsztltt. l]7t nenl ludtlnl jrlbban |cirrri. r.lc
ahtlgY láttam magam kiirii1 a srácrlkat. egYszerűcn eltii lt.itl cgv biztrn.vtrs Úrzcs. Vall-e. kcll.c errnÚl jtrbb.'/
Szavak nólkül is. a;{ ltiszenr. kicsit jobban énettük egvmást' tttirtt azcliítt bárririktlr. Nenl ugv óre;rlem
magam" mint cgY tanár a diákrlk k(jziitt. ltanem ínkább társkcnl, a|t-é|c s.s,íri.lként (c'ltsd', ssiú.)a csapat-
ban. IgazábtiIcz az'^ anriórr ncnr szaball kihagvni cgv ilven nregnltlzdttiást. Az út srlrátl irzrlk a sráctlk is.
akik egyébként rréha elvisellrctetlenek stlkak szánlára. áÍvá|trlz'tak vir1árrr. cliízókcn1'. cgvti1lrnÍikiitlíí. kr-
egYcnsúlyozcltt" j<i hunroru. s,;irál @ltsd, ssilá,) cmberckkó. kc|l-c ennél ti!l.,l] ']

A neheze pers7e vasárnap jiitt, anrikor ugya,n.1()-45-knr htrsszú. clc itinólrárrv szár tnéter szintkiil(irrbsó-
gű út állteliíttünk. ugYanis a Kékestetiírc kcllett ibljutnunk. r\ hangrrlat aze|íízti napihtlz vtilt hasilnlti'
Igaz, elég sűnín álltunk meg, dc mindenki. nrég a lárryllk is eríin fblül. iisszcsztlritott lbgakkalbár. de
Í.elküZdötték trragukat, Végi.il is Magyartll.szág lcgnragasabb ptlntjának lársaságábran lilt(ríattuk le Inagull.
kat A céi clérése legalábbis szánrtlntra nrástldlagrls vtlit. A eélt ncnr at'n1 trtuk el. lrtlg1,nrcgórkez.
tünk. lranem inkábh azz'a|.hclgy egviitl.juttrttunk clrli láig. (Perszc vtllt. aki nrcgkiinnycbbüh a rncgórke.
zésktlr') Ils ncmhtlgy rtrnttltt a ltangulatrrn. liatrcm erncltc a^ aZ. hrrgY minrlcnkinck végig kcllett osrttáhtt
az egvébként teljescn ór1elrnetlen lbladattrt' -I'alán óppen a Íbiadat értelnrctlcnségc vtllt a |cnyeg.

IJusszal indultunk haraÍ.e|é igen {áracitan. r|c tudtuk azl. hogy móg nincs vége a bulinak. Kata. ('stlkis"
Ilva, Robi er'a\aIt már sürögtek-Íilr<lglak a ktrndórrlk kiiz(jti. Vár1 ránk az immár sztlkásrls zárrivaestlra
ember1e|cnül.jti ízekkel. I,ozultanYtlzÍunk és aszlal.htrz tiltünk. Igen nagY zajial e lcvení1ct1iik leI az elrnúlt
két és fcl nap opiztidjait" kiizben nrintjerrki
crnléklapbarr rószcsű|t.'l.apstlltunk'
lÚ jo ltunk. beszti ltunk. riihii gtünk. Stlkiin
bcnt aludtunk a sr'rliban. Reggcl a tanítás
kczdctcko r rá j ii ttem, lr t l gy aki kkc l e g.v.tit t
tckertem. azokkal más lett a kapcstllattlrrt
emberként és tanárként is. l]zekkel a srá-
cokkal szcmbcn tribb bizalmatn yan" an
lriszenr. ez részükről is így igaz. Hzlita
nem ',egYSZení'' tanárként kezelnek. és én
sem,,egyszcnj"' diákkónt (íkct. KelI-c cnrré1
több ..,

Ne feledkezzürrk meg nregkiisziinni f
,,oreg Chi''. Bedő ,,('l i i ' ' (ierg(í édcsap;a
segítségét. aki páratlan türelenmel kisérte végig autóval a csapattrt' és mindig rendelkezésünkr.e állt. I,cg.
vógül pedig kijszrjnct a ió buliért a Prrdirigzabál(lknak (T<lci. tstlci" [.ccti. (.hi" R.lzs" IIusi Misi. }'eri) és
más Ssirájokn ak ( ei tsd..,c'si rá, ) 1.

( iaval lér Csaba
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Én kicsi Naplóm...
Tudom, most megint szemrehányást akarsz tenni -
pedig az nagyon gusáusta|an - , csak mer' rég
nem írtam be|éd, Most pótlólag megteszem. Szó-
va| az e|múlt hetek |eginkább említésre mé|tó ese-
ménye minden vitán fe|ü| a Nagy Durranás volt.
Kicsit furcsá||ottam, hogy már októberre tették az
időpontot, de aá hiszem, jó vá|asáás vo|t. P|áne.
ha Íigyelembe vesszük a tavalyit és a tavalye|őttit,
amikoris igencsak kijutott nekünk az égi áldásbó|. . .
De inkább a |ényegrő|. vagyis az idei ,,Felü|kereke-
dés''. Az egészrő| én csak annyit tudtam. hogy kis
hazánk |egmé|yebb pontjától a |egmagasabbikig
fogunk e|tekergőzni.  Kb. 250 km, és mindenkivé-
gig ''pályán |esz,'. Mive| nem sokka| az indu|ás előtt
érkeáem meg a suliba, további infókat is csak Út-
közben szerezhettem be' Miközben döngettünk |e.
fe|e Szeged irányába. hírét vettem, hogy itt azért
csoportos tekerészés |esz, merthátiigyebár nern
mindenkí megy. rnint gép. Szoszó: kinéztem ma-
gamnak egy kei|emes társaságot, /rne|y a
SZ.o.R'CS. nevet akasztotta magára/, hogy velük
tekerek. Már-már minden |ényegesnek vé|t do|got
megérdek|ődtem. midőn közölték. hogy megjöt-
tÜnk, gyorsan Íénykép, aztán tekerünk is egybő|'
mert.,K. messze van ám a Kékes!'' A meglepeté.
sek persze nem maradtak e|. mert Murphy pajtás is
loppaI ve|ünk tartott, s je|ezte, hogy ne é|jük be|e
magunkat teljesen abba. hogy minden a terv sze-
r int Íog menni. Pl .:  a tekerni vágyók már |ent voltak.
de a br ingák még nem. ho|ott előbb e|hozták a suIi-
bó| őket. Majd mikor befutott - bocs: guru|t - a te-
herautó. kiderült. hogy nem minden bicikli kerÜ|t fe|
rá. Ugyanis Barbiseho| sem ta|á|ta az övét igy.k,:
az ő bringá!átl. Viszont |assan indu|ni ke||ett vo|na'
De mi nem ismerünk lehetetlent, hipp.hopp csere.
bere és mindenki útra kész. Miután eddigre min-
denki e||őtte az összes poénját. hogy indulna i||.
inkább maradna a buszban. stb, senki sem látta
érte|mét. hogy be|e ne vágjunk. Eszeveszettnek
azért nem nevezhető, de igen szép tempóban |en-
dü|tÜnk neki a ránk váró kb' 267 kmnek' és g37 m
szintkÜ|önbségnek. Bár nem volt minden bicajon
|ámpa. egész jó| sze|tük a ki|ornétereket - Mihók
Vikiaz út szé|én píhenő macskát is ' . .  Saccperkábé
20-25 km utá n megdöbbentő hirte|enség gel megá||-
tunk. hogy rövidke pihenő után ismét nyeregbe
pattanjunk. Igaz ez a ,,pattanás'' nem az a pattanás
vo|t. Szóva| tekertÜnk és tekertÜnk és tekertünk és
rnegint megá||tunk. Mes|eg ez is vo|t e|tervezve: a
25_ 30 km-es szakaszok után pihenőt iktattak be a
szervezők, hogy bírjuk végig' És e|jöve az éjfé|,
Majd e! is múlt, mi pedig beguru|tunk az e|ső a!vó-
he|yünkre, Csongrádra. Sajnos nem ntindenkibe
szoru|t e|egendő loja|itás a fáradtabbakkaI szem-
ben. s bizony nehezen tértek nyugovóra a háborgó
kedé|yek. s a megfáradt /és a még nem fáradt /
utazók.
Regge| a ke|és az esti -inkább hajnaIi- fekvés
miatt a szokásosnál is lassabban ha|adt. A gyorsak

korábban, a kevésbé gyorsak később szállták meg
a nem messze lévő he|yivegyesbo|tot, hogy be-
szerezzék a tová bbhaladás hoz e|e nged hetetle n
tápanyagokat (úgyismint: csoki, Üdítő stb.) Minden
nehézség e|lenére még a dé|e|cÍttiórákban e|indu|-
tunk a következő a|vóhelyűnk fe|é, Tarnaméra
irányába. Mive| jó 150 km volt aznapra tervezve,
vagy 6 kisebb pihenőt kellett beiktatni. De a menet
ha|adt. A ',|assabbak'' korábban indultak el mindig
a píhenőrő|, hogy a rohanó,,gyorsabbak'' útközben
e|hagyva őket ne várjanak sokat rájuk a pihenők-
nél.
Persze erre a napra már jutott egy-két e|tévedés a

,,térképek ördögétői''. ,,Megint menni ke||???,' ,,
Sz.. .rá ü|tem a s.. .et!. ' ,  és egyéb beszólásokbó| de
a csapat ha|adt. Közben az eredeti csapaiocskák
keveredtek, mert aki az elején még bírta, az mos-
tanra már kevésbé; vagy aki eddig kevésbé. annak
mostanra jobban ment. Az idő viszont szuper vo!t'
Ragyogó napsütés, hűs sze|lő - néha még hátszé|
is! Persze szembeszé| is akadt. nem is kis |endii_
lette|' Kis alakítások a terveken és a tervezőkön'
és hajrá tovább. És mire a sötét igazán birtokba
vette a vidéket. mi |assan' de biztosan e|éftÜk há-
|óhe|yünket, s többé-kevésbé á|omra hajtcttuk fe_
jÜnk. Persze előbb pazar |akomát csaptunk a
TMCS á|ta| részünkre beszerzett és kiosztott ét.
kekbő| '
E|mú|t az éj és e|j öve a vasárnap reggel - aminek

e|vi|eg est ig kéne tartania. de mi inkább tekerünk
tovább'Lassan. de biztosan e|értük az aznapi e|ső
pihenőhelyet. amijó 20 km-re vo|t '  Innen |assan,
de biáosan eme|kedett a pá|ya úgyhogy kis
eiőnnye| indu|va nennigen maradtunk e| egymástó|.
Sűrűbben tartottunk pihenőt. s bár igen kemény
vo|t az eme|kedő, mindenkife|1utott épségben. Az
utoisó 200 métert teljesen együtt tettük meg - már
amennyire 4045 ember te|jesen együtt tud menni '
A polisokra oly jei|emző módon ,'birtokba vettÜk'' a
csúcsot jelző nemzetiszín követ' Tibor elkészíteite
a cé|fotókat, s lassacskán |ebai|agtunk a buszhoz.
Gyorsnak nem mondható módon bepako|tunk és
elindu|tunk a Po|itechnikum fe|é' A buszon Lajos
vezényIetéve| gyot.s közvé|emény.kutatás történt.
me|ynek követkeáében nem menekü|tÜnk meg
Dennis' a komisz e|ői
Beérve a su|iba afőzőbrigád köz ö l te: hamarosan

vacsi is lesz '  A guiyáslevestő| a csirkén /nem. nem
é|ő| át a gyÜmö|csrizsig mindenféléveI degeszre
tömhettük magunkat, Feriés Lajos rövid beszérle
/tény|eg az vo|t|l után kiosáásra kerÜltek az en|ék-
lapok /dizájn báj Szablaci, s egymás nem kis te|-
jesítményét e|ismerve vonu|tunk át a Tornaházba
a|udni, Mármint akik már nem akartak este 9-, l0
körü| hazamenni. S hétfőn frissen és üdén .
Mindent egybevetve egyik |egjobb Durranás volt
sok-sok szemé|yes é|ménnye|. me|yet nem lehet
e|mondanivagy e|felejteni. Csak az sajná|hatja (-
már ha teszi- ),  aki nem j ö tt  e|. Egy igazán e|isme-
résre mé|tó te|jesítmény . melyet Lajos szerint e|-
sőként és ezidáig egyedü| mi csináltuttk végig.
Legyünk büszkék rá'

VÍsMaior



Horók Hncsónok és o lérboszogott Bó9yi Lószlónok ojón|om

HétköznoP és Ünn @P oz óbudoi Wo|dorF |skolóbon

Köszintelek tégedet fényes világ'
S ki a fényes ezvi.|itgot megfényesítetted,
Éaes, áaott Napom.
Adj szerencsés mai napot,
Boldog munkáatot,
Ertelmes eszet, okosságot'
És minden jóra menendöséget.
Drága, ádott, fényes Nap'
Segélj meg a nrái nap!

Í:zzs| a molclvai csángó imádsággal kezdiírlik a ta-
nítás mindon reggel nycllc órakor az ()budai Wa1-
dorf Iskola harmadik osirtályában. A gvcrekek Íél
nyo lctól gyü lckeznek" osztálYtan í tőjuk. 1} u c h wa I c1
Magdolna. ahogv az a Waltlorí:iskolákban sztlkás
. minden érkcrőt kézfogással ktjsztint. Arra is iut
idő. hogv a szülőkkel váltsotl néhány sztit. Az tlsz-
tályterem Íblbolydult méhkas, a gYerekck ugyan-
olyarr tbsl4elenül mennek ocla Magdi nórtillcz, mint
egymáshoz' Akinek éppen kedve van. trdabírjhat
|loz,z,á. biztilsan kap egy iileiést' kcdves. csak neki
szól(l szavakat. Néhányan tcgczik" de ttenr Szemte-
lenségből. Jövijre Íbgják megtanulni a nragázódásl'
akkor már kötelező lesz mindenkinek. A kapcsola-
luktln ez nem váltoit1at SenilÍIit. clÍogadiák majd.
mint egY új játékszabályt'
Nyolc óra clőtt a gyerekok elcsendeseclnek" elhe-
lyczkednek a padokbarr. 1,anári asZal ttincs a tc.
remben. He lyén egy íarönk áll. Íbnyőziild terítővel
horítva. e^ ,.évszak.asZal''-nak híviák. Raita ki'-
vek' kistályok" csigaházak" cgv orgonábti| ós tuli.
pánból kciti' itt csoktlr. kiizópen pc<lig egy gYertya'
N{inden reggel nyo|cktrr meggyú1t1ák és állva
cgvütt elmondják az inrádságtlt, Nézem a nóhánY
pcrce még relhangász(l. zajtlngó társaságtlt: az át-
szellenrült arcokon nyugaltlm és béke. I,ilckbcn
lélkesni l tek. kezdíidhet a tart i tás '
Két gyerok el(íremegv" eiszavalnak t:gy-cgy versct.
F,zután el(jkerülnek a Íbfurulyák. Mindenkinek sa.
ját maga kószílette gyapjú Íurulyatok l<ig a nyaká-
ban' ',Sándtlr napján megszakad a tél'' - ÍÚiiák egv-
szerre és kánonban. Majd egy "'trdiigiis''.nek ne-
vezett népdal következik. (iyttrsabban is ugYan.
olyan ügye sen iátsszák a bonytllult rlallanltrt. mint
iassabban.
Nyolc (lra húsz perc. Rtivid rendezkedés: a tercm
szélére tolják a padokat'
- Szeretném, ha a Íiúk kaput tartanának! - IJgy kis
vita kerekedik:
- Tegrrap is mi tartottuk a kaput. miérr mindíg a lá-
nyok bújhatnak! . de elég cgy határozott tekintet,
egy csitítrl sz<i, és kezdődhet az énekkel kísérr ktir.

játék. Majd négy kis csop.ort alakul,.kánonban
éneklik a,,Pál-Kata.Pétey''-t, hozzá különböző rit-

must tapsolnak' Nagvon kell figyelniük, hogy a

megÍblélő időben kezdjék el és hagyják abba az

éneklést.
A következő fcladathoz a gverekek nagy körben le-

ülnek a Íöldre' majd sorban mindenki bemutat egy

egyszení, de cgyedi mozdulatot. ami hangadássaI
jír. Egyszeri ismétlés után a játék a kijvetkező:
rnindcn gverek bemutatja a saját mozclulatát, és va-

laki rnásét. aki szintén megisrnétli a saját mozdula.
tát és mutat cgy másikat. Igv nregy st.'rban. megl":-
iclij ritmusban, aki e lrrlrrtja. egv iclőre kicsik. [lgv
ideig értetlcntil nózem" ma;cl rncgirtenl. ItogY a
konccnlráciti Íbjleszrósére mcgy ki a.iáték. Fcszi.il-
tcrl Íigyeinek egYrnásra. { jgvanrllyarr íitnttls a p()n.
trlsság itt is. mint a zenélésbcn ós az óncklésbcn'
Nr-olc óra lrarmincijt' A k(ivetkező ,,iátókkal.'már a
sz'ámtan (lra ve szi kozdetót. Kijrbe állrrak. ki1bló
filrdul mindenki. a kiir kiizepén Magdi rróni. Fc1bcn
számolás ktjvctkczik. Kilencszer nyolc. Szrlrtlz,va
kclt(jvc1. Meg hatvarr|tat. Szcrrrlzva ltártlmmal.
(.) szlv a líz'r.el, I :,\<ls^va héttc l. A mű ve lctek kiizcj t1
riivid sninet tartanak, a gvcrekek nérnán számtll-
nak. Papíron prtibálom kiivctni a művelctekct. dc
valanrit clnézlenl. ír.1ra kell kezdenem. IIat lépés
után a gvcrekek az erednróny1 a hátuk nrilgiitt rnu-
tatiák' Min{ kiderüL. az t:szná|y fblc jtil tlldotta nrcg
a Íbladatot. |víóg kapnak nólrárry ltasrlnl<i tnűvelct-
sort. majcl a kiir kiizcpe Íélé Íbrdulnak. Az rrsztálv-
tanitti tetszés szerinti stlrrcnclbcn dobja a babzsákrtt
a gyerekeknck. l:gytíÍl indula számtllás. akibe't'a
zsák kcrül. |ltlzzáad az e|őző szánrhtlz cgyet. vagy
kcttőt. vagy hárnrat. attól fiigg(ícn, ltogY htli tart a
stlrt)Zat' Aki téved. vagY lassú, kiesik. A végén az
egvcdül bennnrarad(l nYertest rncgtapsolják.
A kiivetkez(í iátókbau a srl:rzótátllrát gyaktlrtllják
A kiirben ül(í gycrekck kiiziil cgv nregÍilrgato11
szcrcncse-íával sorstl|ják ki a Íblcl(jt. A nenr te|.jc-
sen egyértelmű lrclyzetckhcn kiscbh viták alakul-
nak ki. mindcrrki s7cre]tne kiválaszttltt lenni' szcrc-
pelni. A szercncsés iit gverek egv kalapbtil kihúz
egv ketttí ós tíz kriziitti szátrrtrt, és annak elmtlrrdja
a szclrzósorát. A tiibbiok visszaÍbjttltt lólcgzettcl
ligvelik' pontos-e a Íblelet. Még néhány villámkór-
dés. és rnegkapják a mcgérdcmclt tapstlt. A szor-
zást a továbbiakban úgy gvakortllják, Irogy kctte.
sével, cgyszeme dobálják egymásnak a babzsáko1,
és így mondják a szánrstlrt. }la valaki lcgyelrnezet-
len, elég egy rosszallil piIlantás ahlroz, htlgy iissze-
szedjc rnagát' Nincs kénvszer.hiszcn ebben az ts.
kolában nem adnak intőt" egyest. nincs büntetés



Sem. LeBfelj ebb az, hogv valaki kimarad egy Íél.

adatból. de ezÍ' akaqa kipróbálni egyikük sem. Itt a
jutalom maga a közösen végzeÍlgyakorlat. a játék,

u 3ot e. pontosan megoldott feladat öröme . és né|ra

a legjobbnak járó taps.
Kilenc óra' Begyakoro-lt menetrend szerint gyorsalr

visszarenclezík az osr1á|:ytermet" a padok a helyük.

re kerülnek: most kezdődik a,'hagyományos'' isko-

lai foglalkozás' Előveszik a mérési Írizetet, ellen.
őrnkaházj foladatokat. Ahogy látom' a Íiizetek is
saját készítésűek, sima és átlátsző lapok váltakoz-
nak egymással. Színcs, vastag fácenrzákkal írnak
bele a megsz,okottnál nagyobb betűket és számtl-
kat. A tolltartók is kézimunkával késziiltek. a furu-
lyatokhoz hasonlóan gvapjú1ilnalbó1 ktit(jtték a
gyerekek.
Kilcnc tira öt perck()r egy lbra'gott szckrérryb(ílclíí-
kcrül egy nagvon régi. kétkartls konYlrai lnérlcg.
Már a beállítása setn egYszení. izgalmas pillanato-
ka| szerez, a gyerekeknek' A rrrérleg két scrperrvií1e
kót külőnleges a]akú rézdarabban Íill 'vtalrirlik.','I.a-
lálkclzott a kót hattyú. nregpr-rszi11ák egvrnást.'' -

krlnstatálják az crcdménYt. Ila dtlbtrzban rrlindcnÍé-
lc Íérrlsúlytlk: kczdiídhct a rrrcricskélés Az cgl ki.
ltisat kijrbeaclj ák' min dc nki nre g ti.l ghatj a. kiprtibál -

hatja. hogv nri|Yen rtehóz. |:'tuÍán aZ egygraÍTunos
iár k(irbe. A mértékcgvségek átváltását már az el-
múlt napokban tanulták. ln()St a gvakrrt.latban ptt.r-
bállák ki. Az tlsáálvtanítti a nrórleg egvik serpc-
nvőiébe cgYenkónt kisebb súlyrrkat rak. a gyerekek
lrangcrsan szánrolják" anríg el ncm jutnak a7 egy
kil(lig. Az iz,ga|tlna tetőprlntjára lrág: Magdi nóni
a mórleg másik scrpcnyő.lébe hclyezi az egy kiltis
súlyt. A srácclk a rnérleg k<iré screglenck" kisebb
tolclngás kezd(jdik. mindenki látni akar.ja az c,rcd-
ményt' amit a végón a lijzetben rilgzitenck.
Kilenc (rra húsz perckor mirrdannyian lcvctik a ci-
pőt. Két személyi rnérleg kcrül az osi.Íálv kiizcpérc'
i,]jabb vtta. ki legven a kót ellen(írzíi. aki leolvas-
hatia a számtlkat. Két igcncsak clcven f.rÍr kap.ja a
lbladatot. Ar' egést osztály két stlrban li:lstlrakozik.
párosával álhak Íbl a mérlegrc. a fiúk diktáliák a
szánlokat. Az ijsszcs adat a táblára kcriil. Ktizbcn
rnegbeszélik. hogv ki a nelrozebb. ki a k(innvcbb'
ktili in érdckesség, ha egYÍilrnra súlyir párrls kerult
egYmás me1lé. A íiizetbe a zsirpapirtls részrc cgY-
nrás alá ír1áka számokat. l]ázi |e|adat: lra egy tlri.
ási mérlegre ráállllatna azegész, tlsl4iily. hány kiltit
mutatna. |lhhcz még néirány clsirtási lcladatot kap-
nak. van közöttük tízmillirjs nagvságú elos;4andr'l
szám is,
Kilenc óra negyvctlöt. Eltcszik a Íüzetcket' kiivct-
kezik a mese. Magdi néni a Mirr.murr kandúr ka.
landjaiból olvas fel' Pontosan Íízktlr vége at epi.
r'ódnak, s ezze| vége a nap első tanítási egységé.
nek. F]lőkerülnek a tízóraik. Mielőn mindenki neki-
Iátna fa|aÍo z'n i' k ö zö sen e lmo ndj ák az á|dásÍ.:

Te. aki táplálod az ég marlarait.
t'jttözte tcd a rét virá!'ait.

Terits nekünk asztalt|
Add, hogY amit ma ajkunkkal ma-
gunkhoz veszünk,
Az a javunkr.a váljék!

A Waldortiskolákban aZ egyes osztályokat nyolc
évig kíséri e| az oszÍáiytanító, á|talátban az clső

négy évben mindent ő tanít" az ötödik évtől esetleg

ne[ínv Íárgyatszakos tanárok vesz-nek át. Öbudán

a tornát. a németet és a kézimunkát már szaktanár-
tól tanulják a hamadikosok. Ezen az il|ag,:s ápri-
lisi napon, amikor bebocsátást nyertem az iskola és
az' <.lsztá7y életébe' a Í(í<lktaÍás, az első. egyben
megtartott két óra a számtan.mértan epocharés,ze
vtllt' Az epochális tanítási forrnában az cgyes tan.
tárgyakaÍ nem heti mcghatározolt óraszámban ta.

nulják, hancm két-lrárorn hétig tartó cgységekben.
arnikor minden nap a nvtllct<\1tirtg terjec1íí idíí-
szakhan csak egy tárgg1la| ÍLlglalkozna|<. A tantár-
gvak sorre ndj éÍ az, évszakc:lk és az, ünne pck hatá-
rcz,zák meg,
r\ |rarmadikosok mrrst a számtllás alaprrrÍívelc1ei-
nelk gYakorlása mcllett a nlértókegvsógcket larlul.
ják ()s;aálvtanítÓ.juk e|rr-rcséltc' hogv a lttlsszlnct.-
tókekkel hogyan isnrerkccltck meg' Az ribudat [jc-
csi úton á11ó iskolaépülct mellctt 1illyik egy kis
patak. Ar' iskolánál és távrllabb is van rajta hid. A
gverckck lemértók a két lrirl kciziitti távti]ságrlt' attti
p()nt()Satl iltszár' métcr vtllt' l lgv kiltlrrlótcr a7, c,/cr
tnétcr - telrát a kót híd ki iz i i t t i  távr l lság t lda és l isz-
sza. A, métcr és a kiltrnróter k(izritti áiváltás li]nutl-
től egyértclmű volt. Bcinyolu1tabb l.cladatra vtllt
szüksóg: a gycrckek lernérrék' htlgy hány ccntt
hrrssá a kezjik. a lábrrk. Igy létrcjtittek tl|van .'tilÚr-
tókcgvségek''. nrint a .,Zstlhi lába''. a ..Bencc kar-

.ja'"" amire át lehetctt váltani kii<lmótcn'
AnrcnnYit csak lchet, a tanítási icl(íbcn is kin1 van.
rtak a szabadban' Alrtlgv íigvoltenr az tls:zÍály't. Icg-
alább ijt-hat olyan Íirrt számoltanr rrreg" akik hizttr-
sall nem tudnának rtlsszalktrdás nélkiil cgvhelyben
ülni cgész délelőtt. IIiába tlkosak. cgy idő ntirlva
kitiirne rajtuk a mtlzgásigénv. neIn trrdrrának tr-
gyclni ós zavarnák a tijbhieket. A sztinct nélkül kót
őráigtat1(l tanításicgység alatt, nra;d a ktivctkcz(í
torna és németórán ilYct ncnt tapasztaltanr. A gve.
rckck teljcs szcmélyiségükke1 részt vcsznok trrin.
denbcn' amí az' osi.Iályban t(irténik. Kiólhetik rrroz-
gásigénvükct is" és a válttlzattls li;ladatttkkal rrllarr
tirai munka jcin letre" amelybert nines hclye aT LLna-
lornnak. Ha vita tánta<1. az á|ta|ában abb(ll indul ki.
hogy a gyerekek még többet akarnak szcrepe|ni.
{,'Igv tanulnak. lrogy közben iátszanak, és változalos
fcladatokon keresáül ismerkcdnek az új jelensó.
gekkcl és válttlzattls játékokkal gvakrlrolják a n]eg-
szcr aeÍl' i smereteket. K( jzbcn összeszámolonr : e gY
tirát és tíz pcrcet töltötlck cl matematikai f'elada.
tokkal, szünet nélkül, tcljes aktivitással' Igaz. htlgv
ezalatl csak húsz percet ültek a padokban'



A Waldorf-iskolák céija a szabadságra nevclés,
aminek legfontosabb alapja, hogy a gyerekek és a
tanító a hosszu. zavarta|an együttlét során bizalmas
kapcsolatot alakítanak ki. Az eredményes tanulás
a|apjaaz is, hogy nincs szorongás. félelem a bünte.
téstől, a rossz osztályzattő|. Ebben a meleg, elfo-
gadó kömyezeÍben képes a gyerek a tőlc telhető
legiobb teljesítményt nyújtani. A tanulás a gycr-
meki életko rok saj áto ssá gaihoz szabott módszerek -

kel történik. Az életkori sajátosságok. az emberre
vonatkozó törvényszenísé gek v izs gáIa|a az an trcl.
pozofiatudománya. Megteremtő1e és első rend.
szerbe foglalója Rudolf Ste iner a század e|sÍí fblé-
ben ennek alapján hozta létre pedag<igiai módsze-
rét. amely l9l9-ben a s1uttgarti Waldorl.-Asttrria
gyár i sko láj ának alap í tás ához, v ezeÍett. A vezctő
nélküli őni gazgatil i sktl latí pus és pedagti gi a a l,óta
terjcd lluriipában. l989 óta pcdig Magvarttr:;zágtlti
i s .
Ruchwald MagcÍoIna
elmondta nckem. hogy
az ti-budai Wa|d<lrÍ:
tanártlk egyetértenek
abban" htlgY ncm Íb-
gadiák cl a ktrrlátok
nélkÍili szabadságot.
Vat lnak alapvctíi  v isc l-
kedési normák. anrelvct
megkövetelnek a gYe-
rekektől: ilven az ur]-
variasság a lblnőttekkcl
szemben. és ilycn a
k(iszörrés is. tszon kiviil
igenis létezrrek drllgok. anrit cgyszedícrr ttenl sza-
bad" ós kész. A durvaság. a vcrekeeÍés ós a trágár
bcszéd az, egész' isktllában tilos. s en a gyerekek is
nagyon komolyan veszik. Ha valaki kitztiltik clkti-
vct i|Yen vetségct, a társai {igvelmeztctik. l igyan-
akkor mcgtanuliák aá is. htlgY minden mcg-
bocsáthatti.

A sziinetben megmutatják az iskolát' Az épü|ct
még netn tcljcserr az' övék. A lijldszinten egy ha.
gYcrmánytls általános iskola mÍík<jdik. dc itt r-rrár
nem indítarrak új oszlályt. Alrogy a lnrlslani tlszÍá-
lyok .'ki1utnak''. úgy veszi át az épületet a Wal-
dorÍ..iskola. Az riburlai iinktlrrnányzattal kiitött
szerzíítlés szerint kilcncvenkilenc óvrc megkapták
az épülctet. ezze| a lil lyamatclsság bizttlsitva van. a
pcclagógiai munkát is lehet lrrlssá távra terveznt.
Jelenl.eg ltat tlszJ'állYa| nrűkijclik az isktrla" ősszc| az
új elsőstik lesznek a hctedikek' Mint megtudom.
kijrülbelül kétszeres a túlielentkezés. A lccndő el-
sősök átmennek egy beszélgetésen. megtlldanak
játékos feladatokat. Altalában még is lblvesznek
mindenkit. aki betölttjtte a hetetlik évét. A Waldorf
pedagógia szerint ugyanis minden gyerek csak hét-
éves kor1(ll isko|aérett, Azokat a jelentkez(íkel.
akik még nem érték el a hétéves kort. a kiivetkez(í

évben várják újra. adclig a Wald<'rrl.Ovodában ké-

szüllretnek.
Nagy a különbség az iskcllaépület két szintje kii-
zött. A Ítjldszinten nincs scmmi különös, átlagcls
os;ztálytermek, üre s Íblyostlk. Az emcleten a lépcső
végén egy Íbragott székely kapun keresztül jutunk

a WaldorÍ..birocla1omba. A folyosón faragott padtlk.
M l nden o sztályte re m bejtr atát e gy -e gy nemezbő l
készített boltozat öleli kijrbe, min1megfudtanr. a
szülők és a gyerekek ktizös munkái.
Külön krs világ nrinden tlsáályterem. Legérdeke-
sebb az tittidikescké. tJgyik Íblét teljesen betöIti
cgy tapasáott kcmencc. amit (i(íglt Zsolt os,aá|y-
tanítti nraga épített a gverekckrrek. Ilasználják is
rendszeresen. lteten1e trjbbsz<jr sritnek sütemónvt.
pizzát. A Í-alon a gYerckek raizai mcllett népi hang.
szerck. ti1íígarr1rin ós nagydtlb.
l.,gyébkónt mirrdctt tercm más színű. A Ícstést"rl

látszik. hrlgy kézimttnka .
hu liánlvtlnalak. prlrrtok.
Íilltok teszik váhrlzatrtssá'
Hz is a szülők nrunkáia'  A
WaldorÍ:iskrllában
ugyanis a szülíjk nctrl csak
beacliák rcggcl, rrra|d dél-
u tán  e|v i sz ik  a  gverckc i -
kct. Ncm csak az alapit-
vártvnak t\z'eÍeÍt havi lra-
tczer |trrinttal 3árulnak
hozzá at isktr la i  muttká-
htlz. ltanenr rengetcg tár.
sadalnli munkát is vógoz-
nek. Maguk alakítiák ki ós

tartják rcnclben az, osÁálYtcrmct. s ckii,l'ben tgar:
egvütlrrrűkiid(i köziissóg válik bclőlük. Mirrt rncg-
lrttltltn. a harnradikrls trsl4ályban a sziil(ík kii7iitl
rcngelcg barátság alakult. Mindaltnyian j1ll isrrrcrik
ogynrást. tcgeziídnck. Sokatt iisszejárnak az tsktllai
csemétlycken" rcndszercs kirándulásokrln kívtil is'
Mirrdennap<is közvetlen kapcsolatban vannak az
lls;rJálvtanítóva|. akl isrncri az,egésr' csa|áclilt. a
prtlhlónrákat. Ús rcndszerescn nregbcszélik a g}crc-
kckkeI kapcstrlaltls kérdésekct.
.,A .j(l norvég WaldtlrÍ.isk<rlárrak nagy()n ntlrvég-
nak. a lrrrnek nagv()ll Í.innck és a magyarnak tcrtrtÚ-
Szctcsen mindcnesli'i] - az cpitcsrettiíl a tantárgvak
adaptáciti1áig - magvarnak kcll lcnnie ... - tllvason-t
Vekercli .I.amásnak a n]agYar()rszági Waldtlr.f'-mt lz-
gal t lnr irrdulásártl l szó l ri ki inyvébcn. I |<l z'z áÍc :,t.l'.
,,L'z nenr jelent vaIami1éle nacionalizrnust. Szóche.
rr""i lstván hastrnlatával élve: csak aztrk a ták tudják
a szabad és krjziis levcg(í magasságába ernelni
lombktlroná.iukat' melyek a nraguk talajába igen
mé|yrc ÍÍrrták grliikereiket.'' Az (lbudai iskola min-
denben a magyar népi lragvománYtlkhoz k()tődik.
A napi tanulásra valti lelkl ráhangtllódás népi
imádsággal tiirténik. Népclalokcln tanulják a z,cné|és
alapjait. népi iátékokat ritvöztek a tanulás elenrci.

i 3 , ] :



vel. A Waldortiskolában meghatárcrzó kézimunka-
oktatás. A gyerekek Őbuaan a népi kézművesség
technikáit tanulhatják. csak természetes anyagclkkal
dolgoznak. Magyar népmesék és mondák tbldolgo-
zásaaz' első néhány iskolai év tananyagábrlz'larto-
zik. Az. iskola Íblyosóján táncházba invitáliák a
plakátok a gyerekeket és a szül(íket.
Az WaldorÍ:iskola életében fontos esenrények az
ünnepek, ezek tago|ják s zakaszo kra a termisze ti
ciklusok szerint a tanévet. Az óbrrdaiak minden
évben megünneplik Szent Márton és Szent Mihály
napját, adventet. farsang<it' húsvétot. Szettt Gviirgy
napját és pünki)sdöt' Er,ek icgtöbb1e katolikus ün-
nep is. dc valójában a lermészet állapcltaihoz, vál-
tclzásathoz kötőclnek és rnindcgvikhez nragyar nép-
hagYománvok sora kapcsoltidik. Az <ibudaiak ncnl
egyházi ünnepcket tafianak, hanem a hagYrlrnánYtlk
ápolását tekintik Íilntosnak. Az ünnepek alkalmat
tererntenek arra, hogy a gyermckek. akik nragukat
is a természct részének tekintik. átó|hcssék az óv-
szakok váltcrzásait. a ternlészeti ciklttsrlkal. A ltús-
vótot kijvető hetek ()br'rtÍán a Szcnt (iyiir.gl' lrapi
vásárra valti kósnil(jdésscl tcltek'

,,t\z I,]r 1998' csztcrrdciének április ltavában' anltak
2(l nap.ján" l() és l4 tlra kijz(itt Szent (iyiirg1 rtapr
vásár tartatik. a7, lavasz üdviiziiltetik. r\z escmóttv
tetiípontján el(jadatik Szent (iyiirgy vi1éz ktiztlcl-
mes viaskoilásaaz' irgalmatlan és lbnelnlcs sárkány-
nYal. E'z jelcs alkaltlnl ()brrda l'íi tcrérr tartatik"
mglYrc kereskcd(ík kívána'ttls portékákkal" tltltzsi-
kások víg zenével invitálták. i-.z escnrény rcrrr"lezíí.jc
az obudai Waldorl ' Iskola. l tudapest" l()37. Bócsi
út  375. ' '
Szent (iycirgv napját Lurtipa Szertc a Íavas7, kezde.
teként tarttltták számtln. A nlagYar paras;4i világ.
ban czcn a nap()n tiirtónt al, áIlalrlk elsií kiha.1tása a
legelőre. ami rontáselhárítti ós ternrókenYségi rná-
giával kapcsoltidott iisszc' r\ sárkányiiiő ltíís a|akja
is szimbolikus jclcntóst kaprltl. a telet legvííz(í rra-
p()t.  a tavasn jelkópczr.
Az óbirdaiak tavasziinnepc nrindcn évbcn tltegre lr-
dezctl a Szent (iyörgy napi vásár. amihe't, a,t, i\ll-
krlrmánYzattól mcgkapták a lehet(í legideálisahb
helyszírrt. a régi (')buda hangulatát idéző |rií teret.
A WaldorÍ'iskolák életében íbntcrs cseménY' anii-
krlr a körnYez(j tiirsatlalonr eló lépnck cgY prrlr1uk.
cióval, nyilvántls konceítcl" szini clőadással. vagY
kirakod(l vásárral.
Mire a nyáriasan meleg vasárnap délcl(ítt a [ríí térrc
érkczem" nrinden készcn á1l a mulatságra. A vásá-
rosok ké;aművcs portékáikat kínáliák. (.sak ternré-
SZeteS anyagokat látni mindcnütt. Külrin asáaluk
va|7 a:Z iskola tanulóinak és a szülőknek. ahrli sa1át
készítésű tárgyakat árulnak' A bevétel az tsk<llát
gazdagitia.
A tér kiizcpén hata|tnas Íólkiirtren. Í'ahasábokcln ül-
nekaz, iskola tanultii" miigöttük szüleik és az érdek.
lijdők. A nagv attrakci(it. a sárkány iegyiízésének

előadását várják. i.|c'rsszú percekig várakozurrk izga.
tottan, mire megpcrdül a dclb, fclharsan a töröksíp.
és elkeztiíídik az e|őadás. A mesebeli várost egv
kegyetlen sárkány tartja reltegésben. aki időről idő-
re egy-egy srííz|eányt követel éhségét csillapítan-
dó. ezéÍ általános gYász uralkodik. F'ehér ruhás lc.
ányok vonulnak be" népzenére lassú körtáncot |e1-
tenek. A körben felismerem Magdi nónit, szcrepeI
még néhány anyuka és természetesen lányok a 1él.
s(íbb osztályokból. A z'enészek vezére Gőgh Zsolt,
keziikben felfedeze m az tl szlá|y Íere mben láto tt
hangszereket' A néma szereplők cljátsszák, eltán-
col.ják a töfténetet. amit a rrresélő. PohI I]a]ázs
osZálytanító mond a rrrikroftlnba. zenei aláÍbstós.
sel. Igazi középkori vásári játékotidéz.ő előadásl
láthatunk tchát.
A tánc végén nregjelerrik a király, akinck inrmár
sa1át lánvát kell [eláldtrznia a város érrlekóben.
lllkísér a íblyiipanra Ús atyai áldás után magára
hagy.;a. I]kkor órkczik (iytirgy ltlvag. aki a ntagá-
nY()San trírsulti királ.vlányt.;l érteSÍil a sztrmttrú esc-
rlrényckrííi és a sárkánY várhatti érkezéséről. \4cg-
Íilgad.1a. hrlgy mcgmentr a királylányt' A ltlvag
'.életnagyságír'' Íbhér paripárr lrlvagol' A ltl1éihcz
kapcsrllÓdti Icped(í kót Í.clrr(jtt Íérfit rc1t. akik egv
dcszkát tar1anak a vál|uktln - nitrcs scnrnli akadái.va
lrát' lrtrgv ltlvagunk néita nyereghe pattan.1rrn. A
gYerekek átszellenlülten ligvclik . a Ícln(jttckct is
elragadja a |áték clevensógc' A ttimogben elvc-
gvűlnek a helyi laktlstlk. crrc tévcrlt turisták. Ilii lsi.
kctítií lárma. síp. d<lh. lélclmctcs i' ivtiltésck: a tér
másik végób(íl érkezik a .'Íi:rteLnres.' sárkány. Va-
lt.rságos rnűremek. lIatalnras Íbje. nvitlrat<i szája.
sr'árnya van' A testét alk()ti) sátorptlnyva lrat-nvtrlc
kistrút r:e|tcget' A tiinieg szótrryílik elííttc. Kiirbe-
rtrhan a,,szinpadtln''" rréhány apr(r gyerek tblsír' l)c
(iyiirgy ltlvag senl kÓslckcdik. Kiáll a sárkánv cllorr
és nólrány jii l iránt,zrltt lárrclzsad(itésscl |cteri1i. A
l.akardtrkkal |blÍLgvverzett kisljúk csak crrc vár1ak"
íb ipattannak é s'.e gi tcne k vég lc g harcképte lerlrré
tenni a sárkányt. A vártls lblszabadult' kezdetót
vesz'l, az iirrimürrncp. Szül(ík. gyerekek ós tatlártrk
rnég htlssá idcig táncolnak cgvütt a csa1a lrelyszi-
nón.
tibudán' mint a tijbbi Wal<itlrl' iskolábarl is tblya-
matosan kérik a szülőke t' hogv a gyel.ekek ne nél-
zcnek tévét. Konársaikkal szemhotl nincsenck htlz-
z'ászokya a tévóben trrintlennaptls er(íszak. durvaság
látvánválrtlz. A isktrláhan rcngeteg nlcsit halianak.
bábokat készílenek ós előadják a trirténcteket' A
szinhár,at is úgy éiik át. ahogY elnrírlt kclrok boldrl-
gabb kiizönsége: mitikus szer1aftásként. arnely a
mindennapi élot meglratározo rész'e, Az ()budai
Waldorf lskola tanárai. tanulói és a szülők ktiziis
erővel végképp e|íizték a telet, kiivetkezik a tanév
Iezárásának időszaka

(írta,. Ságh.y Erna; neg1elenÍ a 7-andenl tankon.Yv-
krítikai és oktatiísí Íblwíirat l998/2, számában,)



Hadd kezdj em arzal, hogy ez a cikk nem

akar semrnilyen szórakozási kategóriát. vagy stí-

lust' vagy embert megsebezni. Az lenne az icleális,

tra csak-a |egvégén formálnál véleményt a cikkről,

nem pedig az olvasása közben'

Ha sorjában szeretném felvezetni a tényeket"

akkor valahol nagyon hátul kéne kezdenem.
Szerinted nti lehet a Íblelős azérÍ,hc4v az emberek
egyre inkább nem Létez'ő világokba meneküinek,
aűiomatizálódnak.i Ez egy nagyon mélyről jtjvő

belső problénra lehct" az egész, világlársaclalclm" a

túlnépisedés" és a tecnika-in{brnrácirj ÍbjlÍídésc
által kiváltott. ós olyan méflékű Íbilíídésscl bírti

hataiom. hogY lassan ar, egész emberiség lrel\'ébe a
technika lep majrJ' megsnínik a jelenlét. a f.llügye.
lós sniksége. minrlerr cgY snirke cYber kiirnylczclbe
Ies,z ág\ama, Er egv oiyarr Íbkú nragányosságclt is
szcnnYet lilg maga után vonni. ami nagyon lridr:g
Ós irlegen lesz. Rohamtlsan ltalaclunk aÍIbic' irogv
bárki 25.5()$.ért mcgerőszaktlllrat1a rrrajd (]lauclra

SchiÍibr pontos mását a lakásában" akár ttibbsziir
is, ha akarja. Ilol maradnak a vakls kapcsolatok'l
I]ol rnarad a társas é|ver'et,| Ilát nem a 1áttc és a
zcnc is teclrrrika irátrYba halar]./ I,áthatod. lrogv a
kapcsolatok egyre irrkább megszűnnek, állatiasrl-
clunk. nagYolr gyors ritcmben. Mi crrc a legkézcn-
Í.ekv(íbb bizrlnyiték./ Nézz csak körül! A raveonlY
tizenéves lányok cgYmagrrk táncrllnak a Str().
boszkóp Íényébcn. szemben a Ílúkkal. akik szintén
vtlnaglanak (isszevissza. de érintkezés tttttcsett'
csak utánna cgv sötét szobábarr. részegcn. N,Iásnap
netn is látják egvmást' Nenr zavar senkit. Scm a
liúkat. Scm a lánYokat' ltiszcn nrinrlcnki er| c|i,
l,.'gyre szextlrientáItabbr lesz mindcn. I)e lassan az
uiolsó mó<Jia maracl a szex annak, htlg\' kapcstllat-
ba lépjünk val(ls emberekkcl. (I la nrár .;(lzanul nem
mernek oclantcnni senkihcz...) Ahelyett. httgY a;r
cmberekkcl nenl csak testi Ítttln prótrálnánk érint-
kezni.  hanern agyi s7intel) is.  a megtsttterÚs. a7
cslmce serc szint jón ' . .

olyan doigokat tudhatsz meg bárkir(íl a vi.
lágban. amivel 

.I.c is tiibb leszel" ós legalább ncnr
ringsz álomvilágbarr, hogY milyen szérl is az t|ct'
Ne í.eledd. az életedet Te alakítodI

Azok. akik pl. szerep1álszanak. tirákat. hete-
ket. sőt. ir(lnapokat l.öltcnck azza\.hogY egy kitaiáh
tör1énetben. egy kitalált lrősse1, kitatált célokért
harcoljanak. Mt az. ami arra készleti őket. hogy
mások legvenek, mint ijnmaguk.l Hogv szépek,
erősek, nragasak, izmosak legvenck./ Tényleg eny.
nyirc vágynának arra" hogy ne olyanok legvenek,
amilyennek születtek? Inkább százez'rekeÍ Íizetnek

ki iátékkáÍyákért' tclef'onszámláért, hogy egy ]ot

iátsszanak egv ál világban?
ig"n... I]iztós. hogy Íbntasztikus órzés lchet egy

klntaurral harcolni. szétszabdalni ízekre, dc rni

értelÍne./ Az étL, abszolút jelentéktelen világban ez'

'jó. dc mi marad neki, amikor abbahagyja? Megjön

u t.l*f.,n*'ámla. hogy az InÍemeten a7, tiltima
()nline-on játszott (lrákat' ami egy nagy()n jó példa

a fanaÍizmusra. a mássá válni akarásra. ugYanls mi

történik ott./| ime egy clég meggyőz(i pélrla:
Mindenki. aki tlt1 .iálszik" és er' ,a szám töbhr

mil l i t inyira rug" annvit tesz'  l togY IIONAPOKA'I '

tii1t az'ra|. bcgv arr,á váljek' anlire cgY bclsii hang

készleli iíl. anrrvcl szimpatizá!" tes;. € l11 a:4 k()vaL\-
csá.
Mit tcsz" ha mesterk(rváccsá' akar vá1ni a kitalált
1.]ltima kilrnyezetLrcn..' iIát perszc. hilgy traphtlsszat
a képernyíi elíÍtt gubbasfi és prtlbálja kínkescrvcs
m<jtlrlt-t egv-ket prlnttai nijvclni az értókeikct }lltc-
lik pár hrinap tisirta iátékiclő' és nri tijrtónrk.? Ktl.
,lács lesz cg-v ál vitágban. ahol ál kardtlkat aill iat
cl" és ál pónl4 kereshct, hogv azÍán ncgjobb virtc-
ket csinálhasson ál  harct lsoknak... .
MindeZ a valris éler idejéhiíl vesztcgel'i el. Mibe
korülrlc. lra val.is 1cttckl.e tisszptlttttlsítaná a t.i.
gvelrnét. nern pedig |átékokra./ Mib(íl áll rrrcgkc-
iesni akár az lntcrncten egy kijnvvesbtllttli" ahtl|
ezerszánlra vannak k(jnyvek a kclvácsrncstcrség
rnegtanulása végctt./ Maximum l() pcrc" rncg is
renc1ellrcti, és gvártlrat valris kardtlkat..' Ki tudja.
talán tllYan .iól megv rnaid neki. htrgy rrreggazr.iag-
szik' E'l, is lehet. !)e iegalább ann-vival beliebb lcsz
cnlbcriink. lrtrgv van pénre. nem csak azefl 1ár
tlolgtlzni a val<is világba már. lrtlgy összeszccl1e a
kaiára és a te-lclbns tán'iára valti pénzt.

llgy másik rncgktizelítésbe n kiÍ.e 1czettcn
el(ínycjs a szánrítrigép ós a |ánÍáziajelenlétc. htszen
az tllyarr jáléktlk. mint az ( inreal. a l)tlrlm is a lst
pers()n shtlclterek. szabadon ongcclik az ijsíiincirl.
ket' és legalább ncm 1bjtórlnak ei' lgv kevescbb
olYan ember lesz. aki li lgsa, az|I7|-iáí' és lerohan a
McDtlnald's-ba' maji1 halomra lií mindenkit" esakis
azéft. mert rtlssz napja volt. és az rivszeraultjmata
elrrye|te a pcnzct,. Sőt' rrrég a rci]e xeket is Íojlcsztt.
NagYon sokat lrallarri nranapság err(íl a ténrárril'
nagy1ábtil mindenkinck kialakult a r,ólcmónyc rtila.
()lyan enlberek repülhctnek szinrulátrlrrlkorr. akik-
nek talán so|ra trctrr lennc rá lchetősógük" és még
szánrtalan variáciti van. l:r jti. l)c esakis az cgisr,.
séges sztirakozás erejóig. Aztlk" akik túlzásba vr.
szik. pérrn ltrpnak rá. már más kategóriáha tarltlz-
nat' (it< nrár valantinek a lriánya. vagy talán inkább
avarázs,a miatt játszarrak. pedig lehct. hogY nenr is
affa a villogci-csiptlg(l automatára lennc igarán



szükségük' hanem emberi kontaktusokra. Annvira
a játékok hatása alá kerülnek" lrogy bármit megten.
nének érte. hogy játszhassanak. Szinte 1obban
von7'za az embcreket" rnint az egyszet kipróbáit
kábítószer. bár ez' Íőleg a 8-l4 éves koru fiúkra
vonatkozik' E'z igaz bármire, az alktlhrllra. vagy
másra is" hisz mind egy érzelmi pótszer. atni va-
lamilyen lyukat tölt be használóik életében.

Hányszor hallottad a^ a mondatot' vagY
mclndtad. hogy azérr iszol, hogy egv kicsit jobb
kedved legven? Pedig, ha egv kicsit ésszeruíen
gondolkodnál, rájönnél. lrogy talán nreg kéne ke.
resni az okát' hogv nriért iszogatsz' ncm pedig
rombolni magarJ! Miérr kcll valami" ami Íbldob. ha
rnagadtól is fel tudsz oldódni? Gcrndolj csak bcle.
mennyi időt elvesz az Eletbijl. ha túlzásba viszed
érzelmi hézagtrairl bctrihését! (()ké" elvisoihel(íbb
Lesz, az az egy óra. De nlcgéri.?) SzárrdÚktlsan llenl a
tatlulás szót. hanenl az ljlctet irtanl' mert nélta trcIlr
csak a tanulást<ll veheti e:l az idől" siít cgvrc gva'k-
rabban ncm aZ száníI rnár. htrgY kinck rr-rilvcn
végzettsége van" hanent az. h<lgY rrrentryire tttc1
taktikázni. milycn .iól turl lrelyezkedni. A,l inItlI'
mácl.,, pén,l,let1. és aki rcndclkezik velc. az nagy úr.
(Van. aki számára saintls. varr akinek szercncsc. A
bccsületoscn tanultik szánlára egyrc inkább 'qi-
tr l rs. . .  Sajnt is./ l) l lz egv kicsit  furcsán harrgzik. de
nagY()l'l egyszerii lcrrnc bárrnilyen pálcláva| alátá-
tnasáani. Neked nem lonnc jti üzlet. ha tudnád'
liogv a sarki boltLran kiárusitás van a kcdvenc (es
az ismerőseicl kedvence) tcrmékbő1./ Hiszcn nreg.
creSZteSZ egY tcleÍirnt. nlrlntlasz egv kicsit maga.
sabb. cle még rnindig az ercdeti ár alalti iisszcgct'
n-rajd lcmész a b<lltba. |cmasszirozol ir tiagY tételes
vásárlás miatt még egr, kicsit. az, amugv is alacsonr'
árhól' ma1d eladtld az ismer(isiiclnck' Mindcnki iril
iárt. 

.l.óged szeretnek. a zsebed is Iril van. már
keresked(ínck szánrítasz szitlte" ós aztltr kívül. htlgl,
el keIlett szárntllni |0tX)0 Ft-ig. non] kertiit na.
gyobb crijÍbszítéscr1be. IIánYszor. de lránYszrrr
atltidik ilycstbjta lclrctőség. el sct-t.t lriszed. IJárhrrl
ta|áIsz' lehctősóget. csakis Rajtad múlik!

'I'udod. 
nrihlcn isz<lnyú mcrrn.viségÍí pónzt

koldulnak (isszc havonta a csiivesek'/ llogv lnenv-
nyit adcrmányoznak nckik tllyan embcrck egv lrt'.
nap a|att" akik megkű7.löttek azón. htlg\, a kiizép-
tr s ittá iv ba" a j tl bb f bj ta k (i zó p o su:tál vba tal1tl z' t.atlak, :,
Va.;cln nriert Yaln az. htlgy a gazdagtrk. az' igaz,án
gazdagok nem adnak soha./ Ncm" nem azóft" trrcrt
azclk nem metrtin járnak. hanem azérl, nlert az
igazán nagy hányaduk tisZában van ve|e. lrtlgYlia
saját maguknak sikerült a nullárirl" a senkiből nagy
és gardzg emberré válniuk. akkor bárki rnásnak is
sikerülhe1! Miért ad a középos:4ály./ .I.alán val|ási.
talán más trkból' nehóz lennc mcgmondati. Nem is
szeretnék belemenni" vannak elvek" amikkel nem
lehet kötekedni. de a ténY az. ltogY a kí:zéposltá-
IYon" a szürke, egyszer,íi dolgozti rétcgen lehet a

leglöbbet nyerni' (Annak ellcnérc. l it lg\. a k(izÚp.
tlszrály eltűnőbcn van.) 

.Iulajdtlnképpen 
c? az a

réteg. anriben a legtirbbünk Úl. a7. a|ni cltart.ja a
tijbbil. és ncn: 1ál' az, orránál trlvább.

Mikor vo l t  az uttr l jára.  I r t lgv va lanr i t  csak
azér1 kercstél nreg. vagy ttlvastál cl. rrrcrt értlckclt.
és utána akartál járni.l ('sakis ar,érÍ at, c|vcz,cIcrI^
hogy megtucij valanrit. anrit cdclig nenr lurlti i l. hogl
lral1ottál valahrll valatlrit valanrir(íl. és net-t-t tudtld"
htlgv Ír8Y vat]-e. i\4iclőtt teljcsen cltávtlItldnál' Ús
bezárkózná| abba a keréklilrgásba. anlit a trrai e lct
és hajtás krcál. egy kicsit ál lj már rtreg és gilncltrl-
krldj cl azrln. lrogv htlnnan. htlva is rnészl

Az, az ó|etÍi|rlzti l iái l. htrgv nta1cl csak lcsz
valaltogY. eltanulgatsz. szótsztirakttz<tcl a l5.7o-rls
kilrasználtságÍr agyatlat. rrraid amiktlr 25 i 'ves lc-
szcl" vagY 3()" rrtt ál lsz rrlncsként. idcgbretegcn a
stlk cigitől meg narktitri l. kérdcn'e nra'gar.ltri l. hrrgr,
mtlst tni van. mi lcsz vcled az elkiivctkező évek-
ben. i  Nem |esz f iár  t r t t  apuc i  Incg a l tvuct .  l r r lgv
ti igiák a kczed" és a kitakaríttltt lakásba vaestlrávaI
várjanak Ncnr ánr! Akktrr maicl ta|án clgtlncli l l.
kodsz.  hogv mit  lc t t  vo lna jobb tcnnr" amikor ot l
vtlIt rá a iehet(íség.

Ls itt van a svér.lcsavar. mert azt gtlnrJtl ltrtlr.
l t t rgY ncm a tanuiáSnak vt l l t  t r t t  és akkr l r  az idcjc .
Annak is. ez nenr vitás. de nem ti;bb rószbctl. tlttrrt
a  < l l /  |
: J  / O :

Ha teljcs szcllenri rtlncs akarsz lcnni" ne készitsd
Íiil magad ar, é|etre, ne slerezz, barátokat. inlbrrrrá-
ciókal" ne légy kttltúrá|t" ne törődj tllyan dolgrrkkal.
amikkel nem tör(ídnél egyébkénÍ'. ne s7'eÍczz ta.
pasirtaiatokat^ rre járd a világot. ne isnrcrd meg nrás
államok kultúráját. a vallásokat" még ha nent is
hiszel bennük, és uttlls(lsrlrtlan: NI: .I.ANI it,J
MlrI-I,É| Ha mégserr'r, akkor nagyon sikcres ember
lehet belőled. nem pedig egv szürke. nagyon rlkrls



kitíínő tanuló, aki valószínűleg elsiklott a nagybe-

tiís Élet valódi cisvényei között' Neki is lehet jövő-

je, az nem vitatott. f)e egészen másmilyen' mrnt

á-ity"t Te ki tudsz alakítani magarlnak, ha akarod.

vezőtő lehet belőlerl, nem pedig minden feladatot

ellátni képes alkalmazott.

Ígen, tz Ő 1tivoie valószínűleg biaosítottabb.

hiszJn a képesítése miatt Ítilvesnk egy munkahely-

re, esetleg nem olyan helyre, ahova szeretné. Per.

sze rengetegen vannak, akik jó helyre kerülnek, és

elérve érz1k é|etcéLjukat. Itt csupán egy kérdésem

\enne, a-Z, hogy hol van a boldogság' a teljesség
érzése az életükből. ami a tulajdonképpeni létcél?
Hol van az, hogy nem úgy közelítek egy f'estmény,
egy virág Íélé, hogy ki Íbstette. meg hogy milyen

sáerkezete van. hanem úgy, hogy szép' és jól érzem

magam' hogy láthatom./ Megindulnak a gonilrrlata-

im. nem pedig a biokigiatanárnőm ugrik bc. amint
cgyszer rámklabált, mr:Í nem volt kész a leckém.
(Persze. nem árt. ha mellékes"n nrscrcl. lt.rgy mi-
lYen is annak a virágnak a szerkezeti lblépitésc.) A
két dolog teszi ki azt a csodálattls élcterzóst. meiY-
lyel nyerő lehetsz. Magában cgYik sern működik
igazán,

Tudod milyen sruper érzés nregvenni va-
lamit abból a pénzből' amiért a saját két kezeddo|
dolgozÍál nreg.? .I.udni' hogy senkinek senmilyen
köze sincsen hclz'zá. csak a Tied! Hgészen más ér-
zés elmenni úgy venni valamit, hogy nem apuka
pénzébő| van. minthogyha a sajáttldból vennéd.
Erzed a sűlyát. hogY mennYit dolgonál éno. is
sokkaljobban Íbgod tudni. hogy nrit éri nreg meg-
venni, htlgyan kell kijlteni. i:n örül(ik neki, htrgY
tllYan kijrnyezeÍbe sikerült kcrülnöm. ahtll lehet(í-
ségem yan e^. és még sok más dolgot rnegtanulni.
Neked is jól jöhet még. s(ít" binosan jtil j(in nta|d.
ha hajlasz rá' hclgv megismercl eA az érzésÍ. hiszert
mi van" ha életed párja rnajd l() év múlva. bármi-
lyen nemű is legyen. képtelen lesz ktlntrtrllálni a
megkeresett pénzeteket. és csak költ,/ Ha .l.e sem
tudsz majd határt szabni az tgénycidnek" akkor
magatok alatt vágjálok majd a Íát. Tanuli nreg úgy
élni, hclgy mindig legven egy puÍIbred' arrrirc tá-
maszkodhatsz. és kialakítlratod a saját kis gazdasá-
godatl Sclkat segit. és idővel megszaporodik a áe-
Íbktetési lelretőségek száma. és szépen lassan gYa-
rapodni ker'd a pénzcd. De nehogy aa hidd" hogy
chhez kereskedőnek kell sziiletrri !

A Te 1övőd kicsit rizikósabb az elijbb említett
kitűnő bnuló jövőjénél, ha nem 1bktettél annyi
errergiát a tanulásba, visztlnt ugyanoda vagY sclkkal
rnagasabbra juthatsz (vagy sehova!). ha tnersz vál-
lalkozni rá, ha nem akarod. hogy más irányítson.
Pszichológiai|ag az emberek 15-20oÁ.a alkalmas
csak arra. hogv ne essen pánikba válsághelyzetek-
ben. hogy irányítson, amikor más kidőlt. Ha ezek
kozé tartozol, vagy odatartozónak érzed magad,
akkor hajrá, Tiéd a lehetőség. Merj tenni valamit a

saját életed érdekében" ne csak annyit" hogy tudd.

minnyi a kedvenc Replay boltod s7áma. mcfi egY

új cuccot akarsz'venni más pénzébő|t'
Nc csak a saját kis világodban akarj élni,

tudni, hogy mit engbdhetsz meg magadnak, és mi

u,, uínitiaximum el trtdsz érni. Nincsenek ha.

táiokl Ha nem nézel tclvább a saját kis megelége.

dett életednél, sclhasem jutsz feljebb. Erre van egy

nagyon jó példa' az üvegbe zártboha esete'..

Ha bolhát raksz egy beftíttes üvegbe, rázárod a

tetejét, és rávágsz az' asztalra, a bolha megi.|ed.

felugrik, és beveri a Íbiét.
Eljáiszod eA még 3-sztlr. és a bcllha lassan tudni

fbgja' hogy ott pclÍbn lesz, ha Íblugrik. ígv. ha

legközelebb megije<l. akkor kisebbct ugrik. hogy

nJ verje be a fejét. De lra te leveszed a Íete1é| az

üvcgnek az 5, cs,apásnál" mit lesz, a bolha./ ,^/ery
qetekp 1 Uee,-Ir9A k i5gbbq! - u g ri k. .1fu *o e u 4 e v' c r :i t'

bc a feiét.,,,
Mennvire jellcrnző cz a,t ctnberckr.e is. FJemész

[izetóse melést kérni, jtin a pclÍiln. lrtlgv nem

kapsz'.' Megteszecl még cgYszcr. meglnt Ílct}-t.' '
Aáán lassan csak az ajtóig.;utsz" pedig. lehct" hr'rg./

megkapná,J az áhi|olL prémiunicltl... Nc elógcdj
mcg a vcresóggcl l

Lehet úgy is dcllgclzni. hogv rrrrndig javítanr

akarsz' a teljesítménYeden" új iitletekct találsz kr"
hogv l-rogvan slsrezz vásárlókat. stb. Rengetcg
mrjdszert dolgozhatsz ki. ami előscgíti" htlgy az
emherek tudnak majd rtilad. tudiák. |logy ar, a lány.
{iú nagyon 1(l aron a területen. ahtrl dolgtrzik. Az
rnindegy" hogy bolti cladó vagy. vagY autrikat adsz
el" nem számít! Aztlnban kópes lerrnól egesz éle-
tcdben. a tanulással kezdvc hajtani" nrindig jobb.

nak lenni./ Én biz.rosan heleőrülnék. és szerintcm
rnás is. Aki kitűníí" az rentek teljesítmónyt vógzett.
kikerül Íijiskcllárill. ltatalmas tuclással a féiÚben 24
évesen. és azt montl|a;
- Na. akkttr irány tlolgozni. végre lraszntrsítlrattltr-t
amit tanultam" végre a (viszonylagos) lazítás 1tin'
dcllgozni akarok. ahol sokat keresek, és clismr:rnck.
Igen... Ez 1c|\enlz,(í' I)e rni van" lra megkap1a a
nrunkát? N,ti van" lta ncm kap. és kapltattrtt v<llna
{i:leennyi tudással 5 évvel ezc|ti|t is. lra istncri a
rnegÍblel(í ernbercket.l Az(lLa nlár nragasabl.r posz-
ton is [ehetne'.. Ila rnegkapia. va.jtlrr 1ud Írgy ciol-
gozmi. hogv mindig iobb legven" ahogY tanult ad-
dig lT éven át" vagv ncm./
Szerintem egY cmber képtelerr egósr életóben hai-
tani" rle lehet" lrtlg1i ón gondolom rtlssntl"

Lehet, hclgy ezze| a gondolkcldással én nem jutt.lk
sehova. Te viszottt igen a saiátoddal, de az'ok ar'
emberek. akiknek az ismerete és a salát tapasztala-
taim alapján irtam eme kis teiuígítót. igenis jutot-
tak valahova, méghozzá nenr is akárhrlva... Sok
szerencsét Nekcd is. és bízz nlaga<llran!

Í..IaíIine_-
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APánmány Péter Katolikus Egyetem
Bölosészettudományi Kara az 1998/99.
es tanévben is meghirdeti tanulmányi

versenyét az a|ábbi tantár gy akból :

angol nyelv
komnruniká9ió
latin nyelv
magyru nyelv
német nyeiv
tijrténelem

A verseny két fordulóból 1rll trrntírrgyanként írristlcii
és szóbeli r,izsgiival'
Az |. forciuló: a megírzrndó (kb. 5-l5 Ílckkny'l) clrll.
goztn beérkezési hattrridejc l 99 8. dcoerrrbcr | ].
A,]. Íorduló: ir szóbeli vizsgli idcie: |999. Í.cbnrítr
10.
A nevczési dt.;: l5íX) forint.

A'lii a verscnyen l. é s 2. helyezési katc.t<rriát ér cl.
ncm kell felvételi vizsgát tennie zz érintctt targyból
Tovíibbi informrioiók: Perger Erikától 3.c|.: )6/375-
375/)0261 c-mail: eper@)btk.ppkc.hu) vagy ( iallai
Zsófiától ftelyben)

A történelem verseny ír.sbeli témiú:
o A felviltigosult abszolutizmus
o Egyhaz-ak és művelődés ir 16- |,7 . sz'iv'adban
o Nr' ötvcnes évek Masvarországa

kommunikáció verscny írírsbeli témáj :
Közhclyek. sab]onok a mécliílban
Divatszók. divatos kiÍ'e.jczések a médiában
ldegcn szirvak és kifcjczósck a rrrédiílban
Jírték ós képilkotís Kosztol,írnyi Dezsíí Zsili5gó
természet u. kötetóbcrr
SaLrklrdi lnrre a frlmíró
A í-rlm és a moz,i hirtása Mándv ll,án nlűvész*:térc

Az irodeüom Verscny írír.sbcli témítji.r:
o Babits Mihíily: Áaaz tutyám 1r,tigy ,.Vén ci-

gány'') c. versének elemzése

A várpaloÍai Krúdy Gyula Városi

ű TIT Veszprént Megvei Vajda
I,éter Egygsiilete

és Vórpalotai Szervezete meghirdeti
Vll. ' ' l$y írunk mi''
irodalmi pá|yánatát

14-20 év közöttifiatalok szdtnóra

Púlyózni lehet:
versekkel (min. I0 vers)

novellóvaI
kisregénnyeI

drámóvaI
irodalmi p ub lic is zttkáv al

írodalmi paródiaval

A púlyázaÍokat név, lakcín,
munkahely (iskola) ós életkor

me gj elölé s év el hdr o m p é ldónyban
kérjük eljuttatni
az alóbbi

Krúdy Gyuln Vórosi Könyvtár

8100 Várpalota, Szent Istvón í|t 22.
Postacím: 8I0I Vórpalota, Pf. 47.

Beadási határidő:

A
a

a

a

a

a

a

1998. november 8.
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AZASO
A Soros Alapíwány és a Hannah Arentlt Egyesület k ozi)s pá|yázatclt hirdet középiskolás diákok számára a

nemzetközi ,,Dialogue for the Future,,mu|tikulnrrális programban való részvételre'

A ,,Dialogue Íbr the Future,, európai regionáiis szervezeték együttműködésén alapuló progÍam. amelynek

keretébcn diákcsoportok érrekeznék uz 
"urópui 

köztjs jc;vő t<oideseiről. a kelet-nyugati kapcsolatok elmé-

lyitéséről, a demokratikus jogállam lehetőségeirőt. az istotarendszer. a diákjogok és a fiatalok saiáttls

helyzetéről.
A programban először nemzeti szinten nyílik lehetőség a fenti témakijrtik mcgvitatására, az, t>rszág külön-

böző területén é1Óí tiatalok Ía|á|kozáts,!ra. együttműkt]desere. E.t:tlÍátn kcrül sor a programban résívevií

országok nenrzetkijzi ta1ákoz.ójára, amelyen minden ország,Íiz-tiz diákkal vehet rész1. A program tagor.

szágaijclenleg: Nómetország" Spanyolország, I,engye1t.,rsiág. Ésnország. [,itvánia" ('sehország és Ma-

gYar<>rsz'Ílg,

Jelen pál.yáz'at cétja a ,,Dialogue Íbr the Fulut.e,, program magyarlrszági hálózatának kiépíÍó.sc,

Íovábbá az 1999, ápritis umtíó heÍében !}erÍinben nrcgrcnclezendő hatnaptls nentzaÍkózi Íalákonj

magyarországi résztvevői nek ki vála'sztása.

Apá|yázatelső fordulotában a páWázo diákoknak ar'airábbi két téIna cgvikót kcl1 csszó Íilrmá.jában kicltll.

goiniuk minimum 4' maxiInum ó gépelt trlda| tcrjode lembcn:
.,,Élhetíjnk.e országhatárok nélkül?,,
. , ,()tthon Európában.. ' ' '

A pálvaműveket s7ámít gep"n cikészitvc az esetleges melléklctekkel (lcg.yzetek. bihIiográÍia, Íitnísok

slá./kell bonyúitani.

A beórkezctt munkákat szakértiík rniniísítik. és az általuk lcg1obrbnak ítélt páIyázok velretnck rcS;4 cg].

háromnapos budapcsti találkozón l999 márciusáhran. A rendezryénycn nyújttltt teljesítnlény alap1án vá-

|asiajákii u,lutíz diákot' akik tserlinbc utaznak. (A nemzctközi rószvétel tclvábbi 1bltétc|e az angtll nvelv

középszintű ismcretcl )

h páÁyázatra való je1entkezés speciális adatlap bcküldésévcl történik. Az adatlapon meg kell jclölni a

pá|y áz(l á|ta| v átasztott .|e li gét.
Az adatlaptlkat l998. november 20-ig kcl| bcküldoni.
A pályamivek brekülriósének lratáride.ic: |999. január 20. I.eladrjként a válas:4ott 1cligét kell tbitüntetnt.

A pályaművck elbírálását végrő szakert(ík vélcmónyéről. il letvc a pá|yázat eredménYórői minclcn rés;4vc-

vőaz'a.Jal|aprlnel(ízetcsenie1olt inÍbrnláci . ikalap.járr (név,c:ím,iskolasth.)|999' március |- igtá1ékorÍa-

tást kap.

A prograrn ijsszes kiiltségét a Stlrtls Alapilvárrv tcilczi.

Dió'si A]oizia, társadalontisnteret ntunkacsoporl
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ez Alplsz' Kereskedelmi Rt. pl,Jyáaant hirdet az |999/,2a00. tanéwe 
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RAJZOLD LE A FUZETED - DLTAT7'UK AZ OTLETED
szlogen szellemében iskolai fiizet fedélten' késátésére.

A díj l . helyezés esetén a győztes rcszere 200 000 Ft. A 2., 3. díj 1 50 000, il| . l0o o00 Ft.

A győz:tes pályamunka gyári kivitelezésre és forgalmaz,á;sra kerül'

A fedélterv A/5 ós N4 méreíi, hagyományos iskolafti:zeteke vonatkozik.
PáJyáznl lehet kézj készjtésíÍ rajzza7, pxafikával' szí,mítőgésres grafikával, ill. egyéb móclon kj.

nyó*tutntt és értékclésre alkalma.s Íilrmában megjelenített ábrával. A tcn, kész,ítése négy szín

ny om ás áv al e l ő ál l ított színossz.'e 6Jl ít ás t tcs z, lehetíív é .

A pályázatra két kategóri/tban lehct nevczni: A pályázat beérkczési hatítriclcje:
r á|ta|ános iskolai ftizcttxlrítti tcn' l99[i' rxlvcmbet. 3().

r gimnáziumi iskolai ftizetborítt,l ter, Ercdményhircletós: 1998. rlcc. l8.

További irrÍtlrmációk: Jakab Juditnál, ill. trz Ápisz Rt. Kereskeclclnri igazgat<isíigrrál (oím: Bp..

Wcsselényi u. 6.: tel.: 16].27zO)

Irodalmi TOBBET ES SZEL, t  ,palyazat
Középiskolások részére az

idén is meghirdetjtik
diákíró pályázatunkat !

14-l8 éves f iataloktól várunk
öt gépelt oldalnál nem

hosszabb prőzai munkát,
vagy legfeljebb öt verset!

A beérkezett pályamunkákat
szakzsűri bírálja el.

A díjak kategóriánként:
I. díj 5000 Ft értókű

könyvutalvány' tI. díj 4Ü00 Ft
értékii ktjnyvutah'ány, III. díj 30&)

Ft órtékű könyvutalvány.

Az írások bekü|dési
határideje:

1998. október 20.
Cím:

Petőfi Művelődési Központ
1028 Budapest,

Máriaremetei út 80.

Számítógépes |ogikai verseny

Az e|ső helyes megfejtő díja: 500.000 Ft
2.11.  he|yezettek 50.50 ezer Ft .ot  kapnak.  A v igaszdíj  1 db
Psion S5, melyet a további helyes megíejtók kozött sorso|unk ki.
E redményh i rde tés :199B .  november  30 .  Ha  n incs  he l yes
megíejtés a verseny foIytalódik. Ha 12-né| kevesebb helyes
megfejtés érkezik be, akkor a PSloN a teljes nyereményalapot

1.000.000 Ft  + 1 db Ps ion s5
íelosztja a he|yes megfejtést bekÜ|dok közÖtt.

A megfej téshez semmi|yen programozó i  tudás vagy spec iá l i s
matematikai ismeret nem szükséges!

A verseny három |épésböl ál l:
0. Lépés: A nevezési díjért (1800 Ft) nregkapod a PC-n Vagy a

PsloN 3a' 3c' Siena kéziszámitTgépen íuttatható progamot.
1. Lépés: Nove:,rber 2.án kozzétesszÜk a program indító

jeiszavát az a|ábbi INTÉRNET címen, a vásárlás helyén, i||etve
a Népszabadság köz|emények rovatában.

2. Lépés: November -t6.án közzétesszük a te|jes megoldáshoz.
szükséges további információkat.

További információk: http://www.psion.h u
Megvásárolható: 1998 október 13.tó| november í4-ig

PsloN bemutatóterem 1123. Bp. Csörsz u.23.25
Compfaír A/201

A program megrendelhetó postai úton is (+ postakö|tség )
1'| .l 1 Budapest, Szt Gel|ért tér 3. T/F; 385-1722,209-3804



Á gyíílés
Mint minden évben az erdő történetében, idén ősz.

szel is összegyűltek a vadak Kerekerdő lombjai
között. A találkozó pontos idejét idén is Bagoly

BéIatűzte ki, és idén is Sirarka Szilárd jártkörbe az

időponttal. A találkozók legfiíbb kérdése az Ember

volt' aki nemrég köttözött az erdő közelébe. A
gyrjies elején máris egy-két hisáérikus állatot kel-

lét lecsitítani a többieknek, akik mindenáron az

elnyomtístól rettegtek' és az azonnali költ-özködésre
szólították fel a többieket. Szerencsére idetében
lenyugodtak az indulatok, és győziitl a higgadt
gondolkodás - hála ilagolv Béla csitításának. Tehát
áz á|latok kiirbeültek a tiszJáson, és sorba kezdték
mon.landóikai. Meglepíí volt, hclgy ()z itr és csa-
ládja nem jelenl meg, peclig eddig nrindig t;tt vtll-

tak a gvűlóseken. Ki tudja" mi, lett veliik, talán
tltthtltt ülnek, men megÍáztak. lgv a legnagvobb
vacl a gvűlésen a ftllytcln aggodalmaskodil Nyúl
i]éla volt. aki most is Úlgy remegetl. mint a nyárfá-
levél.
- Szerintem nincs okunk az aggrtdalomra. az Emhcr'
jól bánik velünk, és cgyáltalán ncnl veszélycs -

állítcrtta }'intY asszclny' aki hogy bebiztlnyítsa rneg-
győződósét. kiült a rót közepére, ez'zc| tc|jesen
védtclenné vált. A t<jbbiek visszahőkiiltck erre a
merész lépésre. de vcllt aki kiivette íít. példárrl Nvúl
úr" aki merészségét nreg is indtlkolta:
. Világ életemhen rcttegtem az Embcrliíl' pcdig
nem ij az'igazi veszóly számunkra. lranetn példáttl a
vihar - állította. . l]öhömér bácsikárnat láttam
rneghalni egy viharban. mikor két fa alá rrrenektil.
tünk. és egY hatalmas villanás egv fiilsüketitő rob.
banással egvütt |ángra ltlbbantotta a Íá'ját. s velc
együtt a ktlrnYez(í bokrokat is. így Fliih(jnrér bácsi
odaveszett| tsttől sokkal inkább reszketek. rtrittt az
Embertiil.
Az állalok helycseltek. és egyre lcjbbcn 1iittck c|ii a
Íák védelme alól a kóső őszi nap mclegitctte rótrc'
. Az én keresztapámmai egy kid(.'líj I.a végzelI -

állította Fácán Feri. - Nem is számíthat()tt a s()fs.
csapásra. egyszer csak rcccscnt valanri a f'cje Íiil(itt.
és mire Íiilnézelt már kósií volt.
Az állatok közijtt egvre jobban clcsenrlesedtek az
}jmbcr ellen lrízitók" például Szarka Szilárd. aki
még a nagybátyjától hallott olyan rénrmesékct"
amik az E,mber kegyetlenségéről sztlltak, valójában
ő is több állatot látott meghalni a .I.errnészet áltai'
de nem tudta kitörijlni szivéből a szclrclngást és a
bizalmallansítgot az, L'mber iránt. ígv irrkább né-
hány madártársával az erdőszélt ágon ülve maradt.
Közben Pinty asszony épp beszám<llót tartott arról.
amikor többször is az Ember kezéből evett olyan
édes magvakat. arniket még sohasem talált a iijl-
dön.

- Olyan kedvesen nyújtotta Íblém, hogy nem tud-

tam elutasítani" hogy elvegyem. de miután kikap-

tam kezéből el is röpültem - számolt be [,intv. - Az

az, igazság, hogy az Emberből áradt ajóindulat.
A úbbiek helyeslően bólogattak. Ezután Fácán

Feri számolt be a téli etetésről" amit szinÍén az

Ember végzetÍ szátnukra csak azért" hogy átvészel-
jék a nehé7ségeket. Az általános nézel' az t]mbenől

kimondottan pozrtívnak tűnt' az aggálvoskodó

hölgyeket is meggyőzték hiedelrneik ellentettjérő1'

hisi- az Ember alapjában véve jó, csak a

rosszindulató pletykák miatt gondolja minden állat
gonosznak. |gazábó| az' iÍjak dicsííítették ar E'm-

Úert. azt'k. akik hal|tlttak az ő téli kegvelmességé.
ről. és esetlcg lapasaa|ták a jriságát is. A hitetlen-

keclő véncbbckct vagY meggyiíl.rék ósszerű és mo-
.lern gclndrllltodásra trtal(l érvekke1. vagy ncm

hagyták őket sztihoz.1utni. csetleg a hangosabbakat
hazakergették. F]kkor így szólt Szai.ka Szilárd a

íblbátorcldott á1latcrkh< lz:
. Ha annyira jti lénv er, az' Lmbcr' akktlr biztosan

szivescn |á!na ay, tltthonában minke t. nemde ..)

- Igen. igen - tbn1tlsktldtltt PintY asszonv -' é.n rttat.
vtlltanl ná1a. a szobáiában is jártanr. alrtll nagytln
iirültek is nekcm - csivitelte.
- Akkor miért ttcm nle ntck e| hozrá mindanttvtatt./
-kérdc:rtc Szarka úr.
- Mién is ne" nriert is ne./ - csiviteltc Pín|y. al,?'a]r
inlctt az á l latokrrak. htrgy ki ivessék őt. lgv i l r t luIt cI
az állatscreg az Lmber lráza Í'elé" bár al, aggr'ldai-
maskodtlk inkáhb - Íi:ji'ikct estiválva - lráruk fclé
vcttók Írttukat.
Az EmLrer birtokának szélélrcz érve a l)intv vczette
esapat eg-v Íürcsa ketnénY valarnit pillarrlrrtt mcg.
rnclybií l  ÍirIyt a víl Y' l  egv szökííkr i( vtr l t .
- I:n is Ő áIlítr'tta nekünk azéfi. htlgv ihassurrk. lra
szclmjasak vagYunk - pittyentctle Pinty asSzonvSág.
az'za| nagYr>t hiipintctt a kút.iriiá vizébijl'
. l]z derék doltlg tííle - 5u1131sztrtt clismcr(ícn tnin-
dcnkitr.í1. és a megnyugodtltl állatrrk izgattlttan
r,árták. lttrgY végrc nrcgkciszönhcssék az Ilmbernck
nrindazJ a jót" amit (i veliik tet1. (.Sak Szarka Szi-
lárd rrcnl volt telicscn meggy(ízíídvc arrtil" ht.rgy
mindaz iri" anrit cselckednck. I'.kkor egv crnbcrkii-
lyiik lelcnt mcg t(ílűk kb. i()0 inóteri"c. és izgatottart
e lszalaJt;
- Apa. gyure gy()rsan. nÚzd. mcnnyl állat! I. )gv

szerclném mcgtartani iíkct. de nrinúet' .jír' apal
Akarom akarttm! Mindet akaromi
. IIát nern óclcs" c| scnr engedne mirrket' milvcn
türrdéri - hallatszrltt az állatok kijziil. ar,lal !a:;san
közeledrii kezdtek a házhoz',
- Jijvcik kicsimi - szólt egv hang bentről. - .|akab'
|lozr'aapuskát! [)e nc a golyósat" hanem a siirélcst!
A lefiírészelt csövűtt
Az állatok nem tudták. mi az a puska. ám szentül
nreg voltak rtila gv(íztídve, hogy csak valami olvan
dolog lehet, ami az (í lavukat sztllgá|a, rrrelvbijl
például magvak ptltyognak. vagv ódes tejet lehel



inni belőle' ígv hát még nagyobb hévvel kiizeled-
tek még mindig egy csopoftclt alkotva'
Ekkor dördült el az első robbanás, mcly a martlk-
nyi csapat elejét halálra clermesztette. A többick ezJ
hitték. Nem tudthatták, de nagyon is igazuk lett; az
elsők tényleg halálra dermedtek. Az állat<lk riadtan
kapkodták a Íejükel. nem tudták mire vélni a dcll-
got' nem értették igazán, mi tönént. Ahelyett. hcrgy
hanyall-b<lmlok menekültek volna' detmedten vár.
ták, vajon mit hoz a következő pitlanat. I.ljabb
robbanás.A csapat java összeesett. Nyúl nem éftet-
te' miért lett mindenki hirtelen olyen ÍiírarJt, hogy
itr helyben lefeküdiön. nem is látta a tijr.ténteket.
mert Fácán végig clőtte állt. ám Fácán nrclst (jssze.
gsett. ()tt állt Nvúl úr egyediil a csapatbtll" és vclc
szemben ott állt (). Az Ember' A nyúl tlda akart
rohanni hozzá, hOgY mcgtudakolja" nli t(ifiénl itt
tula.idonképpen. cle iznai ncnl engedcltnoskedtck.
csak egY hclyben állt és rcmcgett' Az l-nrbrcr kiiz-
ben írjratiiltijtt' Íblemclte puskáját. ós az á1latra
cólzrltt. Nyú1 ijsztiirrc rncrrckülóst sürgctctt. clira-
mtlilrlt1 ar, ert1ő Íélé. dc egY tliirrenós ós élcs Íájtla-
ltlnr után nrár se:trrrnit nenr órzékch a krnti viláebiil.

A ferÍi odalépdelt, ahol a hullasereg íbküdt. a sörét
megtelte hatását; egvik sem vérzeÍÍ' (lsak a nyűl
rángaÍózoÍtmég, de ez is hamarosan abbamaradt.
- Vacsora! Gyere" te naplopó disznó zabá|ni^ vagy
ma is hideget eszell . hallattszott messziről egv női
hang.
- Renden van, no! .morogta maga elé a férfi. azza|
abbahagyta a nyúl lábaival való babrálást.
MindezÍ egy távoli ágról frgvelte Sz-arka Szilárd,
aki miután közelebbről is megvizsgálÍa baráúainak
holttestét" szörnyülködve hazarepü|t.
Otthon épp a legiÍjabbak beszélgettek" amikor
Szarka megérkezett. A téma az F]mber volt. Az
ifiabb Pinty" aki csak néhány hete tud repülni' épp
azt ecsetelte. milven Íintlmat ovatt €gyenescn a7
E,mber kezóből. Fl már sok vtllt Szarkának' ós
megpróbálta elmondani. mi is tijrtérú az áL|aÍtlk
szüleivel. rle {ík nrrktlr krderült' lrtlgY ncnr akaqa.
bt>gy az }]mbcrhcz nrcnjenck" rá sem hedoritettek"
és az cgész' tiirténctct esak kitalált tlktlsktldásnak
titulálták. az,r,a| e|indultak kis csoptlúba vcr(idvc.
lrrlgy mcgismer1ék a jóságtls !:nrber1..

Szócsi  ( iábr lr .  c ls( iA

Az

E.L@öZ@tsK &KI:YffiTt
I998. október 20-tóI

MuNL^C;Y MilÁlY
festményein ek reprodukcióit m utatja be.

ElsőA-sok és minclcnki nrás!
Nézzitck mcg a nyomat()k credctijót

a Masvar Ncnizcti (ialóriában!



Tuiloil'Gl
Gratulálok mindenkinek, aki sikeresen megÍejtette

az e|őző, nehéznek nem mondható kérdőívet'

l"gto""r"m a megoldiísolokat ktildjétek is el!

É;í.'.'' AddigisItt a következő adag. Jó munkátl

1.  Agüzü l. egy mad.írfaj
2. 

"8y 
egérfele

3. 
"gy 

nracskaféle neve.

mely a téli élelmet hihetetlen sebességgel '
,ukiá,o,,u e|. méghozzá igen nagy mennyisógben.

II. A híres londoni Iuzxész, mely szinte az egésr várttst

cipusi4ította. mindössze 1 .  Ó
z .  l z
3' 18 enrbert ölt rneg.

IIl. A második világhábirrú irlején vérplazma helYcttcsite'sórc

sikcrrcl haszrrálták l. az ér.les szijl(.í must|át'
2. kecsketr:1cl.
3. kókusztcjet.

N. Mive 1 az ókori r(lmaiak úgv tartcltták. hrlgY szerencsétlensóg

bal lábbal bclépni aházba ezirt
l ' ogy iabszolgát tar.tottak maguk rncllctt. aki Íigvelmez-

tcttc iíket. nlielijtt bcléptek valahtlva.
2. eg-v rabszolgát ültettek ki ahál clé" htrgv Íigvclrnc;4es.

sc a belépííket
3. egy ki.s agvagtáblácskát szorcrngattak. mcty Íigyclmez-

tette őket.

V. A híres-hírhecit ('asanova élete uttllsti
l .  l 0
: .  1 . 1

:]. l ó évét

Az Ab ovo kiÍ'ejezés riividítése
..Az a\na ne m esik mcSSZc a Íáiát(i l, ' '

''Az aimáttil a tojásig.''
, 'Az almától a kenyérig.''

l .
2.
3 .

a. kertészkint
b. k(inyvtárr.lskónt
c. szakácskérrt

ki1é1czésnek

vll. A tcljcs lrapév 3ó5 nap .
l .  5 óra'  44 perc ós 42 nrp.
] 5 óra" 4ó perc és 44 mp.
3. 5 óra. 4tl pcrc és 4ó mp.

VilI. I}ár á legmagasabb csűcsnak a Mt. I'.'verest e lnevezésű hcgYcsúcsr.rt tar1juk. a trcild legtávtllabbi

pontja a bcllygó közcpétőlegY ecuadtlri sntrinyadti vulkán.
l. a l{abbel Samar
2. a Rimbawa
3. a Chimborazcl csúcsa" mivel a Íöltlgömb az llgycnlitőnél ..kir1udtlrtidik.'' így a csúcs

a.2130
b .  2140
c. 2l 50 m -rel van ,,magasabban".

Megfejtéseket továbbra is majora névre p.mailiétek!
VisMalor
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Nobel-díi 1 99B - orvostudomány-é|ettan

NO szturi
Az alábbi történet akár sablonos szappanopera is

lehetne, bár a Íőszerep\ő ezútta| nem szexbomba vagv
izomagy, hanem csak egy vállalkozó kedvű kismole-
kula. Sziiletési köriiLlményei kissé homályosak, ta.lán
egy autó kipufogócsövébői vagy egy konyhai
gáztűzhe|ybő|, de az is lehet, hogy kúüvárosi
gyárkéményből jött világra. Már a neve mi-
att is sok gúnyos megjegyzés célpontja lett,
hiszen egyszerűen No-nak hívták, ami
NEM tagádhatóan ellenszenves. Í,gy aztán
nem is lett valami szilárd jellem - hanem
inkább gáz... Népes családba szi:letett, a
nitrogén-oxidok (No-) közé' Apja az ingado.
zó jellemű Nitrogén, anyja pedig az igazán
(elektron)vonzó oxigén vo]t. A gyerekek kirlönbö-
ző mértékben örököltek apait-anyait, a legkisebb N"o
kábítós lett, bátyia, No, pedig a forgalmas utcákon foj-
togatta a járókelőket. A kis NO nem sok szabadidővel
(viszont egy szabad elektronna]!) rendelkezett, Oxigén
édesanyja ésYiz nagybátyja unszolására gyakran kel-
lett nitráttá vagy nitritté alakulva részt vennie a közeli
Élet-tér korforgalmában. De már ekkor tudta, hogy
többre hivatott! Valahogyan meg kell szabadulnia a csa-
ládi megbélyegzéstől, hiszen annyi jót tehetne az em-
berekért! Mennyien szenvednek és halnak meg péidá-
ul magas vérnyomástól! Falánk és egyre edzettebb bak-
tériumok igyekeznek ledönteni őket a lábukról! A rá.
kos daganatok megállíthatatlanu] szedik áldozataikat!
Lassan mát az idegrendszerÍrk is gátlástalanná válik!

Hol marad napjainkban oly sokszor a lágy érzelmeket
követő igazi férfias ,,keménység', Mi a megoldás? Van-
e orvosság? No| Azaz persze hogy YES, igen a No,
csakis a nitrogén-monoxid! Ez az egyszerű kismoleku-
la óriás fehérje társait megszégyenÍtő tettekre vállalko-
zott. ott van mindenhol ahol szí:kség van rá, ha kell az
erek falából szabadr.rl fel, ellazítja azok görcsös sima.
izomzatát, enyhtilést hozva a magas vérnyomásban
szenvedőknek. orökölt családi agresszivitását is jóra
használja, arnikor megöli a betolakodó bacikat és ön.
gyilkosságra kényszeríti a rosszindu'latú daganatsejte-
ket. Még arra is odafigyel, hogy a férfiasság ne csak
szimbolikus, hanem kemény valóság legyen, hiszen ez

némi vérátcsoPortosítáSsal megoldható. A legintelligen-
sebb megoldást azonban az agyban eszelte ki, ahol ép-
pen kicsinységét kihasználva egyszerűen átbújik az
idegsejtek likacsos sejthártyáin, így közvetítve közöt-
tük az ingereket.

A kis No mjndezekért a jócselekedeteiért nem várt
elismerést, sőt igyekezett elbújni a világ Szeme elő]. Ki

tudja meddig folytatódott volna titkos küldetése,
ha mint mindig, nem jön három amerikai'..

Robert New Yorkban, Louis L,os Angcles-
ben, Ferid pedig Téxasban állt lesben, ígY
Kelet, Nyugat és Dél felől végill js bekc.
rítették, majd mikor elegendő bizonyító-
kot gyűjtöttek,leleplezték a kis nitrogén-
monoxidot. A jó fogásert egy halom pénz

is ütötte a markukat, az idei orvosi Nobe]-
díjjal együtt több mint 100 000 dol|ár

Hír:

október 12. A Svéd Királyi Akadémja Nobel-díjbi.
zottságahárom arnerikai tudósnak itéLte az idei orvclsi
és élettani Nobel-díjat, a nitrogén-monoxid (No) ólet-
tani szerepének f eltárásáért.

Háttér:

Robert F. Furchgott 82 éves, a New Yorkban a
brooklyni SUNY Heatth Science Centerben dolgozott,
ahol is 1980 -ban fe|Íedezte, hogy az erek falából vala.
milyen ismeretlen anyagnak kell felszabadulnia ahhoz,
hogy azok si malzomzata elernyedhessen, azaz csökken-
jen a vérnyomás. Ezt a feltételezett, de nem azonosított
anyagot elnevezte EDRF -nek (endotél eredetű e|lazitó
faktor).

Louis |. Ignarro 57 éves, a kaliforniai UCLA egye-
tem kutatója Los Angelesben,1977 -ben a rutroglicerin
szívműkorcésre gyakorolt hatását vizsgálva rájött, hogy
az erős értágító hatás közvetlen okozója a nitrogén-
monoxid felszabadu]ása.

Ferid Murad 62 éves a texasi egyetemen dolgozik
Houstonban. Neki sikertilt összekapcsolnia két kollé-
gája felfedezéseit, a titokzatos EDRF .et a nitrogén-
monoxid molekulában azonosítva.

^on
Q'J
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Az Nobel díjat mindig korábbi kutatási ered.
mények későbbi beigazolódásáért, jelentős gya-
korlati következményeiért ítélik oda. Ezúttal is
így történt, fuszen a témán dolgozó kutatók kü.
lön-kÍrlön elért részsikerei ma a nitrogén-mono.
xid kutatásának lavinaszerű kibővi.rléset idézték
elő' A ma folyó munkák már nem pusztán elrné-
leti alapkutatások, hanem dollármilliárdos piac.
cal kecsegte tő gyógyszerfejlesztések is. NéMny
ígéretes alkalmazási terÍ,l'let :

Szívlyőgyászat: az atherosclerosis, az ére|-
meszedés az ér f alak belső hámrétegének eif ed ő-
désével megakadályozza az endotel sejtek No
kíbocsájtásá t, igy azok nem képesek ellazulásra,
áliandósui a magas vérnyorr.ás. Ezen segít az al.
kalnü vagy rendszercs nitrrcglicerin szedés, amely
a NíJ felszabadításával rnégis képes elernyesz-
teni az ereket. Érdekesség, hogy éppen a díj ala.
pító névadóia, Alfréd Nobel vo|t az, akí a nitro-
gli cerin sokkal barátságtalanabb f elha sz net]ását
kifejlesztette, mint a dinamit feltalálója. A sors
kőruája, hogy öregkorában anginás panaszaira
neki is szájon át kellett szednie a nitroglicerint.
Ma újabb, hatékonyabb No források után foly.
tatnak kutatásokat.

Keringési sokk megelőzése: A szervezetbe
kerűlő kórokozó baktériumok ellen bizonyos fe.
hérvérsejtek, a makrofágok vegyi fegyvert is be-
vetnek, éppen a nitrogén-monoxidot. De ha tul
erős a fertőzés és nagyszámú bacit kell elpusztí-
tani, akkor a felszabadult nagymennyiségű No
olyan mértékű értágulatot idéz elő, ami a vér-
nyomás végzetes, halálos csökkenését vonja
maga után. Ennek kivédése a NO előállító en-
zim, a nitrogén-monoxid szinte táz gát|ása rév én
lenne lehetséges'

Tűd'őgyógy ászat: Az újsztrlöttek egy részében
magas vérnyomás alakul ki, amit sikeresen lehet
enyhíteni No belélegeztetéssel' Csak a koncent-
ráciőt kell jól megválasztani, mert nagyobb
arányban mérgező!

Rakgyóg}'ászq! A makrofágok a tumorsejtek
ellen is No felszabadítással ki:zdenek, ez a gáz
bejut a daganatseitbe és beindítja azok progra-
mozott sejthalál mechanizmusát, az apoPtózist.
A No célzott alkalmazása újabb fegyver lehetne
a rettegett betegség visszaszorításában.

ímPotencia: A nitrogén-monoxid helyi értá-
gulatot és ezze|vérbííséget is kiválthat bizonyos
szervekben. IJ'aeza szerv éppen a legférfiasabb,
akkor a lankaclatlan vágyak megtestestilhetnek.

Veres Gábor
Forrás:

Tudomány 1992. július
lnternet:
www.nobel. se/ laureates/medicine'199&press.htrnl

ltt a légúti Íentőzések időszaka!
Aszpirin+C! Ki ne látta volna a rrekiámban azáz'Gfázó,ber-

nathegyi kutyát sétáltató férjet, akineka felesége egy aszpirin C
pezsgőtablettát adva mr.rlasztja e| a megfáaás tiineteit' Már a
nagysztiLleink is igen gyakran használták az Istopirint, aBayer.
aszpirint, melyek fő hatoanyaga azonos: az acetil.szalict7át, a
szalicilsav ecetsavanhidriddel reagátatott terméke.

Valószínűleg 1757-ben kóstolta meg először a Chipping
Norton-i Stone tiszte|etes a fűzfa kérgét, és meglepődve ta-
pasztalla, hogy keserű íze rendkÍviil hasonlít a vá|tő|áz ritka
és drága gyógyszerének a perufa kérgének izére. AÍűzÍakér-
ge már korábban is közkedvelt népi győgysz.er r,olt, sőt nrar
Hippokratészis ajánlotta reumatikus fájdalmak envhítósóre'

Stone tiszteletes a kóstolás után hat éven keresztül k.]inr-
kai megfigyeléseket folytatott és módszert clolgozott ki a fűz-
fakéreg használatára lázza1 járő megbetegedések gyógyítása-
kor .  S tone tudtán  kívü|  a  sza l i c i l sav  szá rmazéka i t  a
szalicilátokat fedezte fe|:

,,Terem egv fa Angliában, amelynek a kérge tapasztalata.
im szerint erőteljes összehúzó hatással bír, s rendkivi'il hatá.
sos ellenszere avá|tő|áznak és más, váltakozó tünetekkel járó
betegségeknek.',

Fé| évszázaddal később gyógyszerkutatók keresték a fiiz-
fakéreg aktív hatóanyagát.1828-ban sikeririt kivonni belőle a
szalicilt.

1838-ban Piriaallított elő a szajicilból szalicilsavat. Hamaro-
san kidertiLlt, hogy más növények is gazdagok szalicilátokban^

1835-ben egy svájc i  vegyész gyöngyvesszőből egv
Spirsaure nevű anyagot kristályosított ki, melyről négy évvel
később kimutatták, hogy azonos a szalicilsavval.

Gy őgy ászatban történő alkalrnazása akkor terjed hetett el,
amikor Ko] b e szintetikusan nagyobb mennyi séget á I l ított elő.

A manapsag leginkább használt szalicjlsav-sármazékot, az
aszpirint viszon1'lag kés5n, 1898-ban fedezte fel az I.G. Farben
Bayer nevű részlegének vegyésze, FeIÍx HoÍmaru1 aki beteg
edesapján próbáit vele segíteni. Az idősebb Hofmann ugyanis
szalicilsavat szedett, amitől gyomorbántaimai voltak. Fia egy
enyhébb szert keresett, ígv találta rre1 az acetil-szalicilsavat,
rnely ártatlanabb és hatásosabb szernek bizonytilt. Bayer adta
neki az aszpirinnevet. Az ,,a" az acetil-csoportra utal, a ,,spirin"
pedig a Spirsaure névből sármaák.

Az aszpirinnek roppant sokféle hatása van. Csökkenti a
szívinÍarktus és az agytrombózis kockázatát. Eredmónyesen
használható íz.íileti gyulladások gyógyításakar, jő |áz- és Íáy
dalomcsillapító. E hatását a szöveteken és az azokat beháló-
zó érz.5idegcken kereszti:l fejti ki, nem pedig az agyban , rnint
pl. a morfin.

Hátránya, hogy elősegíti a gyomorfekély kifejlődését, gá.
tolja a véralvadást. Egy enzim műkörcésének a gátlásával las.
sít1a az alkohol lebom]ását a gyomorban, ha táplálék is van
benne. 

Ágota
Irodalom:

Ba]ázs Lóránt: A kémia története
Gertner Hajnalka - Wajand Judit: Szerves kémiát érdekesen
(Iskolakultúra)
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ALI.ATI VICCEK
Egy gilisztafeleség kérdi a másikat:
Régen láttam a férjedet. Hol van?
Ne is mondd, elment horgászni!

Csigamama sétára indul a gyerekével a szép tavaszi ré-
ten. Egyszer csak csupaszcsigák tűnnek fel a közeltikben.

- Jaj, kislanyonv re rezzfelÍ€! Nudisták jönnek szemben!

A patkány tévét vesz:
- Milyet parancsol?
- Mindegy, csak jó sok csatorna legyen benne!

Mókusmama hazamegy ökőlbeszorít ott kézze| és meg-
kérdi mókuskáit:

- Na mókuskáim, nri van a kezemben?
- Mogyoró?
- Nern.
- Dió?
- Nem.
- Magocska?
- Nem.
- Hát akkor mi mama?
- Gcircs!!!!!! l ! !!

- A kisegér sétá] az anyukájával a mezőn. Meglátnak
egy denevért és ekkor a kisegér felkiált : Nézd Anya, tün-
dérl!!

Téli álomra késziiLl négy kis medvebocs. Mindegyik el-
tesz valami ,,kirlönlegeset,' magának telire. Az első egy kis
üveg piát' A második a kedvenc tánclemezét. A harmadik
egy Íazék babfőzeléket. A negyedik olyan, mint a tücsök,
nem raktároz semmit. Elvackolódnak a téli álornra és át-
alusszák a telet (ó nekik, nem?). Tavasszal felébredve mind-
három keresi a ,,kincset,,, de nem taláIja' E6yszercsak be-
jön a negyedik ekképpen: HUKK, CSA-CSA-CSA, BUMM-
BUMM-BUMM.

Bemegy a ló a kocsmába, es kér egy Dab -ot (kezdők-
nek: egy sörfajta). Miután megissza, kér agy adag abrakot'
Mire a kocsmáros méltatlankodva:

- De uram, AbrakADabra?

A baromÍiudvarban a tyúk féikilós tojást tojik' Rögtön
megjelennek a riporterek, Íaggat1ák:

-* Hogy érzimagát?
- Köszönóm, kitíínően.
- Mik a tervei a jövőben?
- Szeretnek egykilós toiást tojni.
Ezután megtaláljak a kakast is:
- Es ön hogy érzi magát?
- Nagyszerűen.
- Mik a tervei a iövőben?
- Megyek és széfvercm a strucc poÍáját..,

-2

süogry ulfuik ya|mek?
kis hírek a nagwilágból

Étlv.ŰxÉz
A lyoni kórházban egy orvoscsoport 13 és fél

órás műtéten sikeresen hozzáetősítette egy beteg
1989-ben arnputát jobb alkarcsontjának csonkjai-
hoz egy donor megfeleló csontjait, majd mikro-
seMszeti módszerekkel egyesítette az idegeket, ere-
ket, izomkötegeket és végtil abőrt, A betegnek jó
ideig kílökődés elleni gyógyszereken kell élnie.

KIEMELIK NELSoN HAJTIÁT
Urttguay partjainál két, a XIX. században el-

siillyedt hadihajó kiemelésére késziilődik a hadi.
tengerészet. Az egyik Nelson admirális hajőja, az
Agamemnon' mely egykor 500 embert szállított.

AMoRF IÉG
Mindezidáig úgv tudtuk, hogy a jég csak kristá-

lyos forrnában fordul elő, méghozzá 13 Íéle yáLtcr

zatban. Amerikai kutatók most arról számoltak be,
bogy gyémántprésben, 8000.12000 bar nyomáson
sikeríi'lt arrtorf szerkezetű jeget előáiiítani. Az ered-
mény azéfi jelentős' mert a Jupiter Europa ner,ű
holdjának felsánét nagyrészt jégborítja, amely akár
ebben az amorf formában is létezhet.

ÉlnrrtŰ MELL- És rÜlpRoTÉzs
Egy japán asszony (aki maga is mellamputáci.

ón esett át) olyan bőrbarát ragasztóval felerősíthe-
tő mellprotézist készített, amely színében, rrrgal-
masságában teljesen megegyezik az emberi bőr tu-
lajdonságaival. Angol kutatók festékszemcsékct
tartalmazó szilikonból,,elpirulásra', képes anya got
állítottak elő, amelyből élethű ujjak és fulek készít-
hetők.

MONA LISA LAKKOZASA
Neil MacGregor, a londoni National Gallery

igazgatőja szerint meg kellene tisztítani a párizsi
Louvre.ban őrzött Mona Lisát a képet borító lakk-
rétegektől. Nemrégiben ugyanígy tisztították meg
Raffaello egyik festményét és így sikerirlt visszaál-
lítani az eredeti színeket. A Louvre főrestaurátora
egyelőre nem osztja angol kollégájának véleményét.
Leonardo da Vinci híres festménye egyébként kü-
lön terembe kerirl, erre a japán televízió (NTV) 25
millió frankot adományozott a múzeumnak.

Forrás: É]et es Tudomány

Gyűjtögette, szemelgette Főző Attila

gyűjtötte: Farkas Melinda (SZMARIO)
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A Íogyasztói társadalom nagy
piacterén sokmindenne] etetnek
minket és számos he]yrc Íe] is ü].
tetnek, A poliÉSZter olvasói bizo-
nyára sokszor ta]á]koznak rck]á.
mokka], tévésopokkal, csodasze.

rekkel és jóÍéte,' magyar szolgáltatásokka], éttermek.

ke], termékekke]'
Mast ind u]ó sotoafink a kákán ta]áLható csomókka]

& a szőtszá]ak InsÍtásáua|Íoglalkozik annak édekében,
hog1,, mi, Íogyasztók eg1r kicsi t v#ettebbek lqirink. Szí.
vesen Láank minden hozzászóIást, ol uasóink tanulságos
tapasztalab.it uagy kérdéseit szeméIyesen a természet-
ben vagy e-mailen az atti]a@Íaber.poli. hu cftnen.

lngled|ents / Üsuetéte|
Ha keztirrkbe veszitrrk egy íogkrémet, tjszítószert,

üdítőt vagy más terméket, buony nem mindig találjuk
me1az összetételére vonatkozó inÍormációkat. Ha még-
is, akkor ritkán olvashatjuk azt magyaÍd és még ez eset-
ben sem á't egy kémikus, ho6y meg is értsiik, mivel mcr
sunk hajat, Íogat vagy mivel hűsítji.ik magunkat.

Arra nem vállalkozunk, hngy mindent megmagya-
ráru*, hiszen ahhoz ismerni kellene az ósszes gyáttá.
si technológiát, de néhány anyag kilétét felfedjrik' Ime
egy kis körkép a teljesség igénye nélkirl.

Fogkrém (Vademecum complete protection)
AQUA - víz
SoRBIToL - szorbit. a D-gli.ikózból előállítható cukor-
alkohol, édesítőszerként használják
HYDRATED SILICA - kovasav
UREA - karbamid H,N-CO-NH,,haszné:Jják a qyi1y-
szeriparban, műtrágyaként és sertések hízlalására is,
mert belőle a szervezetben aminosavak keletkeznek
PROPYLENE GLYCOL - propilén.glikol
SODIUM LAURYL SULFATE - a laurinsav C,II{BCOOH
nevű zsírsav soja, sűrítőanyag és emulgátor
AROMA -izanyag, emiatt nern köpjtik ki a fogkrémet,
a pontos összetétel általában titok
CELLULOSE GUM - cellu|ízszámtazék, állományjavító
SODIUM MONOFLUOR.PHOSPHATE, SODIUM
FLUORIDE - nátrium-monofluor Íoszfát és nátrium-
fluorid (NaF) ilyen formában tafta]mazza a fluoridot a
fogkrém
SALVIA OFFICINALIS. orvosi zséúya
PANTHENOL - szerves alkohol, a szen'ezetben 85 vi-
taminná (pantoténsav) alakul
SODIUM SACCHARIN - olcso edesítőszer' a Cf|NouSNa
3FLo szerves vegyíilet, mely a cukomá S{Fszor édesebb,
azqabb édesítőszerelrben már nem dkalmazzÁk
METHYLPARABEN, PROPYLPARABEN - a parabansav
két &zteÍe
SODIUM BENZOATE . nátrium-benznát, tartósítószer,
ezen a néven kapható papírtasakos kiszerelésben
CIn891- hm. itt a titok

Dezodor (Fa Aqua)
ZOBUTANE, PROPANE, BUTANE -izobután, propán,
bután, egyszerti szénhidrogének és hozzájárulnak az
üvegház-hatáshoz
ALCOHOL DENAT. - denaturá]t szesz
PARFUM - illatanyag
ISOPROPYIL MYRISTATE . a mirisztinsav nevű zsír.
sav izopropil észtere, sűrítóíanyag és emulgeátor
PHENOXYETHANOL . alkoholszármazék
OCTOXYGLYCERIN . nedvesítóanyag
TOCOPHERYL ACETATE - az E-vitamin (tokoferol)
származéka, íertőtlenítő hatású

E-xxx
Számos élelmiszer címkéién láthatjuk az ún. E-szá-

mokat. Sok hiedelem és tévhit éi ezekkel kapcsolatban,
melynek az is oka, hogy léteznek ezze],kapcsolatos buta
szórólapok. Ezek nem veszélyes anyagok, bár nem min-
den esetben kell ortiLlntlnk nekik. Ezek a számok nem
titkosak, adalékanyagokat takarnak és az E.szám csu-
pán rövidítés. Jogunk és érdekijnk, hogy tisztán lássunk
E ügyekben is!

A részletes tábláZat megtalálható több szakkönyvben'
AzE-számok egy része és hatása megtalálható Könczey
R.- S, Nagy A.: Zcildkóznapi ka]auzc. konyvében'

Íme néhány példa ártalmatlan és ártó vegyiiLletekre.

+
E-150 - karame|l, E.163 - antocián, akéksző|ő szín.

anya1alE.770 - kalcium-karbonát, kréta, mész,E-175 -

arany/ E.233 - tiabendazol, a banán penészedése ellen
hasznáják, E-290 - szén-diodd, E.300 - L-azskorbinsav,
C-vitamin, E-330 - citromsav igen elterjedten használ-
ják,E440 - pektin, zselésítő anyag pl. lekvárokban, E-
901 - méhviasz,E-939 - hélium, védő és csomagoligáz.
ként használjak (és lufikban), E-948 - oxigén'

-

E-250. nátrium-nitrit, felvágottak és más élelmisze.
rek tartósítószere, a szervezetben rákkeltő nitrőz-
aminokká alakulhat, csecsemőkre haláIos, E-620 .

gltrtaminsal', a ievesporok, ételízesítők izjavitői (tk. el-
sősorban ezt érezzirk a legtclbb levespornál), fejfájást'
szívdobogást, elhízást okozhat, E-942 . dinitrogén-oxid
(N,o) 0d' V'eres Gábor cikke), ez az isn. kéjgáz, kábító
hatású és habszifon patronokhoz használják.

A sorozat folytatásaként olyan kákán szeretnénk
szőruálakathasogatni, amelyeket olvasóink javasolnak.
Kedvcsinálónak íme néhány a tervezett témáinkból: pi.
viz, vizlágyítás (kalgon és társai), gyümöIcsjoghurtok
és tejtermékek, gyorsétkezdék stb.

Vá{uk az ötleteket, kérdéseket!
Főző Attila
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1Ü|EGoLDoTTÁx
A BERMUDA nÁnorusztc

Rr.lrÉlvÉr?
Gyú|ékony gázbuborékok okozzák a katasztrófákat

- ' A Föld leqtalán'yosabb része a Bermuda-háromszög.
Rémregények szólnak hajók, repiiLlőgépek eltünéserő.
Egy angol gmlogts állítja: megoldotta á liermuda-három-
szög rejtélyét: óriás gázbuborékok
okozzák a rendkívtj']i jelenségeket. A
magyar szakértők vitatják, illetve he.
lyesbítik az angol geológus teóriáiát.

Áz úgynevezctt Bcrmuda-három-
szögben, a Bermuda-szigetek Florida
es Puerto Rico kozótt már tóbb, utasok-
ka] te]j gép zuhant le, és 50 tonna sú.
lyúhajók stiüyerJtek el. Rengeteg teóri-
át állítottak fel eddig is, hogy megrna-
gyarázzák a jelenseget, amelyet rnár
Kolumbusz Krístóf is leírt:,,óriási lán-
got láttam a partról, Íehérenízző sza-
lag volt a vízÍe|szinÍe|ett,, .

Abrit geologrrs, clr. Ben Clenell most
egy új elmélcttel jelentkezik' Szerinte

dott reptiüőg$motoroktól begyulladhat es robbarrást okoz,.
hat, A geológus úgy gondoljá, hogy felfodezésével nem-
csak a Bermuda-háromszög rejtelyét oldotta meg, hanem
a vi|ág ener&aproblérnáit is, hiszen ebből a metánból két-
szer annyi van mint a viiág összes olajtartaléka.

Nekovetics aszkár esztergomi mérnök már 1982-ben
a Betmuda-háromsüg láthatattan gyikosacímű köny-
vében kifejtette, hogy a vulkani műfc'dés következtében
keletkező gázok okozha$ák a tragédiákat' Az újelmélet
ellen azonban tiltakozik. Áttiga: vaos zínűtleryrrclgy bak-

tériumok ilyen nagy men nyi$i gázt
termelnének. A vulkáni rnűkodés kti-
vetkeztében keletkezett gázoktól vi-
szont már kellően megváltozna ava
sűrűsége (pontosabban a gázbuboré-
kos víz siírű#ge a tengen,?zhez kQest
- a szerk.), Egyébként az ó elméietét
bizonyítja Vida ]ózsef egri fizikus kí-
sérlete is. A Csodák Palotá|ában mu-
tatja meg, hogyan stillyednek el a rneg-
változott r,ízsrírűségben a haiók.

. Az ELTE MikrobiológiaiTanszékén
... azt mondják, hogy tényleg vannak

olyan, metángáZt terme]ő bakteriumok,

óriási metángáz (CH) buborékok okoz zák a katasztrőfá.
kat. A tengerfenék iszapjában élő baktériumok ugvanis
metÁnt üermelnek, amely a fagyott tengerviz,zel reaÍiióba
lép' A metán gázbuborékként felszáÍva c sökkenti a víz
sűrűsegét. Ott a víz nem tudia a felszínentartani a haiT.
kat,ezért azok kőként stillyednek e|' Haez agyutékony
metánbuborék a.levegőbe kerűl, majd a íoldhozgasoi<
kovetkeztében felszabadul es a felsánre tor, a felfoáóx>

Hátha nátha körkérdés

Megkéredeztünk néhány iskolapolgárt, hogy
mivel kúrálja magát náthá 

"úte''.Molnár Mariann (Polisz): forró fürdtí. mentolos
cukorka
Frei Kitti (LeG.-o): forró kamillatea
Szabó |n!rás (Psycho): mentolos gargalizálás
Nagy András (JUTA JAzz): forró tea n{ézze|
Budai Melinda (KAndi): orrcsePP és forró tea
Patkány (etsőÁ): sok C-vitamin, aszpirin
!"son9"si: l<alapkúra - 25 dkg savanyríká.poszta,0,5

1ld9 9: fo$és jó meleg ágyban (ieggelre elrnúlik).
sánta Judih Dt l{avramek milsz'erc-méz és torma
keveréke kégzer naponta
Mayer Tibor: meleg sör, ágyban fekvés
dr. Marosvári Péter: forró tea, sok fo|yaclék
Koczor Tünde: apróra vágott hagyma,ntézzel.

ben élnek. Magyarországon a hortobá-
gyi artézi kutaknál is az általuk termelt gáz hatasara jon
a felszínre a víz.

amelyeknek egyes fajtái tengeri ti(eclék.

figyeltek fel, hogy ha csirke,
kurya téved egy godörüe, el-
pusztuJ. A polgári védelem
derítette ki: a falu hatarában
veszelyes metangáz szivá.
rog a földbőt. A derecskeiek
azóta megtanu]tak együtt
é|ru agazzal, sót haszncnít-
ják is azt. Akad ugyanis
olyan ezermester, aki össze.
gffiti és csövön viszi be há-
zába a metángazt, meggfi t-
ia&azonfőz.

Dóczi Katalin
(UTA IAzz\

. V',:Í r'*?,a Magyar ÁIami Foldtani Intézet geokó.
miai főosz,tályána} tudományos tanácsadój a szennt ez
a metánhidrát csak tobb ezer rnéter mélyen, nagy nyomá-
son és csak pár celsius-fokon marad stabi]. áz ekép-
zet|ető. h9sy a}azfelaramlik, deannak a valószínúsége
pYakorlatilag nulla, hogy a felszínen nagy koncentráció.
ban forduljon elíí és hajókat stiLllyesszeill (szerinte).

Mátraderecske, a Mátra alján lévő tciepüés lakli jil
ismerík a metán gáz okozta gondokat. Azitt lakók arra

készítette Hruza Gábor (JLITA JAn)
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4\ VE&lsO tr&DtU@O?I?S S4$Bm/.+\tt .. IJo

BnU'[Án
Kdva Poliészter o|uaú! Új nrczat indul lapunkba

mely tanétjtik sokak éÍdeWfreét Íeke]ti távoli tájak,

ismeret],n'uitágok iránt. Kérjuk plezzétek, .me|y teniű1

7"p, tajak, orszigok étdeketnek benneteket, hátha tudunk

arróI is ími! Váfi"k uá]asaitokat súban - Íenn a Termé

szetben, ]evélben - a bartag@poli.hu cÍmen!

A mennydörgo sárkányok fo|djén
Létezik eg1, orczág,ahol a kiráiy még mindig király'

létezik egv oiizag ahol az emberek még a Paradicsom.

ban élneÉ, létezi{egy ország, ahol még sárkányok dör-

gését is hallani, ae ósak azok számára, akiket beavat-

nak a Nagy Titok rejtelmeibe.
Ez az"őrszág a vílág talán legeldugt;dtabb, legke-

vésbé ismert országa: Druk Yul - az'azBhután.
A Himalája hóför.cte csúcsai, agazlagmonszun esők

öntözte sikvidek áthatolhatatlan dzsungelrengetege és

a közéjük ékelődő keskeny dombvidék.sáv . egy Íél

Magyországnyi területbe sűrítve - ez Bhután tomör

fölJrajzi jellemzése. Az or szágegészen 797 4.igteljesen

e|záriózott a ktrlvilágtó|, de az6ta is igen erőteljesen

korlátozzák az idegenek bhutáni látogatását. Kis trr-l-

zással azt mondhaquk, nhutan a legrrregközelíthetetle-
nebb békés ország a világon. Ez tudatos politika ered-

ménye. A bhutániak randkvir] büszkék hazájukra, kul-

turáj.ukra és ezt foggal-körömmel védik a ,,m(ianyag,,
vilag káros hatásai elől' Valószínűleg ebben az ország-

ban-a legkevesebb az egy főre eső Coca-ccla fogyasz-

n[u$rtaténycl:

lüatolt a Bhutáni lÍ|tályságtó|
hjvata]os néu
Druk Yul (Mennydörgő Sárkányok Földje)
tertilet 47000 km'?
lakosság.600 000 fő
á]I amforma: monarchia, ind iai véd nökség alatt
főváros Thimbtl
népek. bhotia (drukpas) - 67o/o, nepáli - }aoio,
egyéb (asszami, tibeti, szikkimi, stb.) - 13ol,
hivataÍos nyelv: dzongkha (18 dialektus)
egyéb beszé\t nye|r nepáli, tibeti, asszami, stb.
hivata] os va] lá s lámaista-buddhista
egyéb va}tások. hindu - 25o/o, mohamedán -

4.9oÁ,kercsztény - 0.1%
egy főre eső GNP.180 dollár

dit (1g5z-1972-ig vezette az országot) tekintik a mo-

dern Bhután atfának, aki átvezette az országot a ,,ka.
zépkorbő|,, a 20. századba. Ráadásul meg kellet ktiz-

denie a kínai invázió veszélyével is, hisz Tibet leroha.
nása után Kínának Bhutánra is fájt a foga. Ettől a bal-

szerencsétől a másik szomszédos ázsiai nagyhatalom
lndia mentette meg és Bhután jelenleg is indiai vécl.

nökség alatt ál|. A mai helyzet ped\g az, hogy kirá.Iy

óvatoian bár, de egvre inkább nyit a ktriső vi|ág felé.

Több, rnint egy tucát magán turista iroda várja szo|gá|.
tatásaival u" ódulátogutókat. Az Interneten külön hon.

lappal rendelkezik az egyik legnagyobb turista iroda'

A turizmust azért most is szigorúan szabá|yozzák, igaz

a szigor enyhii{: 1994-igegy évben 4000 turista léphet-
- t te át a bhutáni határt, de ma már

tás. Ezt atudatos,,kulturális prrctek.
cionizmust,' szóleskörű demokráci-
ával és nyitottsággal nehéz lenne
fenntartani. Bhutánban azonban
még a mai napig királyság van,'rá-
adásul az uralkodó a legfőbb vallási
vezető is.

A mennydörgő sarkányok Íöld-

iét egészen a z 17,századelejéig Tibet
részének tekinthetjük. 1616-ban
azonban az egYik buddhista iskola

T ; b e t (k .

; 
') 
W?q

,
BHUTAN

?"io tu:"'b'''

/ , ,ai a '7öo{_
szeliemi vezetője összefo gta az itt é1ő
népeket és létráhozta Bhútant. Kettős kornrányzást ha.

nincs ilyen korlát.
Mi végre ez abezfukőzás, m)ért

e szigor? Bhutánban bizonv van, mit
védeni. Az orszÁgtermészeti állapo-
ta paradicsomi: szinte érintetlen.
Szerencsésen járul ehhez a vallási tü-
relem, sőt védelem és tisztelet az ál.
latok, növények iránt. Békésen él itt
a himalájai fekete medve, a hópárc1uc
és az igen ritka fekete nyakú daru.
A déli dzsungelekben és a l{imaiája

lejtőin rengeteg gyógyhatású növényt találni, nem be-

,'élu" u széuunot izeub Rhododendronokról. Nemcsak
a természet érintetlen, hanem a kultura is. A buddhiz.
mus követői szerint Bhután a buddhista világ utolso

mentsvára. Sehol nem maradt meg ilyeneredeti, ősi és

hagyományos formában ez a vallás. Azt mondják, aki

u"ói"doti Íibeti kultrir át, akat1a tanulmányozni, annak
nem Tibetbe, hanern Bhutánba kell mennie. A kínai
kornrnunista invázió ugyanis, majdnem teljesen meg-

gyott maga után, azaz a világi és a vallá.si vezetés nem
ógy s""rnoty kezében összpontostrlt. Tibet többször is
pi.oua*o"-ott Bhutánt befolyása- alá vonni, de a
bn.'ta'.iut mindig ellenálltak. 1907-ben a Wangchuck-
dinasztia hataloÁra kerülése egyet jelentett a totális
egyesítéssel: egyértelművé tették az ország határait és

a"király egybeí Íőpappá is vált. ielenleg is ez a rend-

s""r,,á'' érvényben. A harmadik Wanghchuck walko-
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]|ylngmana, ln]guli[a, uÍmix
A bhutáni államva||ás buddhizmus tibeti forrnáját,

a lámaizmust jelenti' Ez tulajdonképPen az ősi tibeti
sánuínista vallás (a bon) és az indiai eredetű buddhiz-
mus kiilönleges turmix4 ahol a úmán ,,átalaku]t,,|á.
mává' Géza fejedelemhez és István királyhoz hasonlG
an a tibeti vezetőknek is meg kellett ktizdeniiika ,,régi,'
vallás vezetőivel. Tibetben is kemény
harcok árán lehetett elűzni a sámánista
bon papságot, meg'is a buddhizmust ke-
vésbé erőszakosan terjesztettél mint pl. l
a kereszténységet Magyarorságon. Ez
a r,allás ugvanis rugalmasabb, tirrelme.
sebb az idegen vallásokkal Szemben, i
rnirrt a nyugati vailások. Ezórt a tibeti L
buddhizmust át- meg át szövik sámá.
nista elemek . ezért is olyan ősi és kü-
lŐnlcges.

A budclhizmus e]ső hrr]láma a 8.
század elején érkezett Tibetbe nyugat
felől (a mai Kasmírból). Egy híres szel-
lemi vczotő . funpoche guru - sikcre.
sen terjesztette a vallást az addig is-
meretlen száraz, kietlen hegyvidéken. Több ko]ostort
is alapított többek között Bhután területén is - ilyen
pl. a ,,Tigris Fészek,,kolostor. Néhány egyházi és vi-
lágivezető azonban nem nézte ezt jó szemmel és vé-
get vetett a buddhizmus terjesztésének. Később mi-
kor a belső háborúkba belefáradt az ország, l3jabb
mesterek órkeztek Indiából a már megtermékenyített
földre és a saját értelmezésii*' szerinti buddhizmust

semmisítette a tibeti kolostorokat és szétzuzta az ural-
kodó papság hatalmát, ezzel tönkretéve az. ottani ha-
gyományokat, óriási Íizikai és szellerni károkat okozva
az országnak. Szerencsére Bhutánnak sikerti'lt elkerí:]-
nie a tragédiát! A bhutániak élete tényleg teljesen össze-
fonódik a vallással' A szőttesek az építészet az ünne.
pek és a tanulás rnind.mind Szorosan kotódik a
iámaista-buddhista hagyományokhoz' A jelenleg is
uralkodó főpap-király (Jingmi Singye Wangchcuck)
legfőbb gondja, hogv országát békésen es nagyobb meg.
rázkódtatások nélkiiLl vigye át a21, századba. igen ne-
héz doiga van, hisz a szjnte érintetlen országot nehéz
megőrizni a mai kihívásokkal szemben' Szerencsére a
bhutániak úgy tűnik támogatjákkirályuk iiyetén törek..
véseit. Drukkoljunk mi is nekik| Mindenesetre az
Interneten már jelen vannak. Íme néhány példa:

Bnumu a Websn:
www.bootan.com/
www"kingd omofbhutan. com /
www.kuensel.com/

terjesztették, Így az ősi (e|ilí) irányzat mellett kiala-
kuttak újabbak is' Rinpoche követői a nyingmapák,
a későbbi irányzatok köziil pedig az egylk legki.ilön-
legesebb a kargyüpa rend emelhető ki (13. század),
amely elterjedt Bhutánban. Utóbbiak a szent szöve-
gek tanulmányozása mellett igen fontosnak tartják a
meditációt, a,,be|ú t(tz,, (tutno) felélesztését . Ez akár
szó szerint értendő, hisz a szerzetessé avatáskor egy

jeges hegyi tóba mártott töriilközőt kell a
saját csupasz hátukon megszárítani a
szerzetes jelö|te|urek, miközben ők magrrk
is meztelenek. Ezek az emberek a testii'k-
kel azt csinálnak amit akarnak. Az euró-
pai természettullomány erre azt mondja,
hogy a vegetatív (akaratunktól íüggetle-
nül műkijdő) ideigrendszert teljesen ellen-
őrzésükalá vclnták, de az olYan hírekkel,
mint a bels.5 tűz adása a holtaknak - azaz
halottélesztós. rnár nem tud mit kezdc-
ni.

A kargyüpi] Szerzetesek sokszor
visszavonultan ellnek magas hegyi barlan-
gokban, remeteként és akár egész é|etü-
ket annak szentelhetik, hogy a ,,belső tü-

zet', magukbangerjesszék' Ahogyan a legtöbben saj-
nálattal tekintenének egy il5len aszkétára, aki szegé.
nyes korii{ményeiért lemondott a világi kényelem-
ről, ugyanúgy ő is részvétat érezne irántunk tudat-
lanságunkért, mely miatt rlmerülünk az állandóan
v á|toző látszatvi lág jelenségeiben, személyes
éntudatunk (egór&) ápolása révén saját magunkra ki-
szabott tér- és időkorlátaink foglyaként...

Irdekel o Vlorld Wide !/eb?
lzere|né| rojó| honlopol?

lzíveten rórzl venné| o Poli hon|op rzerkelztéléban?

POLIWEB stúdió
Ha érdekel az Internet, vegyél részt elekt.

ronikus Web szakkörünkön, ahol a jelenlét vir-
fuáiis, de az élmények valóságosak.

Ragadj billentyűzetet és jelen tkezz e-mailen
az attila@faber.poli.hu címen.

Ákorlz o munkotórrunk lenni? A POLHZIIR
tzíVa'an lo|o oz olvolói |avaIekat, ci|tkeket,

Barta Géza
írórokot, grofihókot, korikotúrókot. Gyere!



UtaÉs a DL3o@o)io u|lágában [ 6.l
KdveseÍm! Mosbni cikkemmel beÍejeződik a kábítószerck ismer-

teté*, és a következő Poligrában már más témában Íogunk búvár-

kodnÍ.

kábítószer rabságától,
félnek a megtapasztalt el-
vonási tiirretektől, és két-
ségbeesésükben beadják
maguknak a halálos dózist (aranylövést).

Áz elvonási tünetektől szenvedő személy

lrtR0lll
A nuák egyik mesterségesen előálított a|k'akoidpa.hercin A

mák azsiai uíud"tc nóvény, melynek éretlen gubója alkalmas az

ópium előáltítáúra. Az ópiumkb:25 f* alkaloidot tarta|maz,

kbzflik a morfint (m<rrfiumot) is. A morfin maga is erős hatású
trÁbítÍszer, de arány|agqyszerűen át lehet alakítani még erősebb

hatású vegyirletté, a heroinná (diacetil-moún).
A legveszélyesebb kábítószer!!!

Könnyen oldódikaz agy lipidjeiben, ésiól tárolódik azs7r-

szövetben. A heroin keserű, fehér por, de a szennyező anya-

gok miatt a világosbarna minden árnyalatát mutathatia'

}elenleg ket tijekon ilíqák e|ő. Az egyik az AranYhárom-

szog (Thaifold, Burma, Laosz), ez a fehér szín(l A másik az

Arany Félhold (Afganisztán, Pakisztán, Törökország), ez a

barnás szlntt.
Mire a fogyasztóhoz kerii{' 3-15%-osra fugítjak fehér po-

rokkal; pl.:kininnnel, tejcukorral, esetleg hintőporral is (ez int-

ravénás beadásnál életveszélyes).
A hercin Íogasztásasokféle módon tört€nhet. Cigarettaként do

hannyal'oagy nn'rih.'anava1, kiskárÉlban szÁt,aznnvagy.$vese1
hevíwe, mii;r gőzetvagy fíjsqe.belégzik, magában vagy |o'k9jnnal
keverve felsappantiak' A dfiJghaüás továbbnövelése érrdekében a

heroinista eljui az intravénas in1ekcióáshoz. Ha mar teljeen össze.

szurkáta a vénáit, megteszi az izomba fe<skerrdezés is.
A heroin gyors megszokást, súlyos testi és lelki függőséget

okoz. A periforias idegekre nem hat közvetleniiLl , ,,csak,, aköz-

ponti idégrendszerre. A kábítószeres élmény kiiLlönösen az int.

iar'énás 6elövés utáni néhány percben kifejezett' Az intenzív

élmény ismétlésre késztet, amely felgyorsítja a hozzászokást'

}ellegzetessége a fekete.fehér sániátás. A kellemes közérze'

tet, gyönyörérzést (euÍóriáI\ e|őidéző hatása nagyon intenzív. A

nagyobb adagok erős kábulatot váthatnak ki.

Íu|aoagolása sziv és légzési zavarok miatt ha|á|t okozhat.
Tartós használata gyomor és bélműködési zavarokhoz, má|

károsodásho z vezet'- A személyiség leépiilése és a szociális
degradáció gyorsan megtorténik."Elvonásakor 

súlyos tcsti és pszichés t,í.iryretek mutatkoznak'
(pl.: erős hasmenés, étvágytalansag, depresszió, szorongás,
kellemetlen hallucinációk).

A drogos mindent pénzzé téve vagy akár bűncselekmény
árán is, dó megpróbálja megszerezni a következő adagsát, sőt

az é|etétis veszélyezteti. Egyrészt előfordulhatnak öngyilkos-
sagi kíserletek, másrészt a vérkeringés összeomlása miatt sokk
és-halál allhat be. Vannak akik nem bírnak megszabadulni a

megvásárolja a kis hatóanyagú hamisítványt is'
nem törődik a sterilitással sem. Amíg nincs jelen
fertőzőanyag, addig szinte nem okoz problémát
a közös fecskendő. Amennyiben valaki fefiző
betegseget szerez be, akkor a fertőzés átterjed
más koiosségekreis. Ebből a szempontból kirlö-
nösen veszélyes az AIDS és a hepatitis B.

A ,,tűcsere', ,u1y ,,tiszta tű,, programban
egyes szervezetek ellátják ezen drogosokat
ingyentűvel. A világorr kb, 2,5 millió drogos szur-
kálja magát, a kokainistákat is beleszámolva.

Ezek ismeretében ne növelitik számukat, in.
kabb csináljunk magunknak csokoládés szeietetl

Most búcsúzom egy Perzsa tanmeséve|.
Egy éjjel három vándor érkezik egy város

bezátÍ. kapujához. Az első a1koholista, ki düht'-
sen felkiált: ,,Erős a karunk, tö{tik be a kaput,
azután kivont karddal benyomulunk!,,

A második r5piumszívó, kit nem zavar a be-
zártkapu:,,Jó nekünk itt kinn, reggel majd úgy.
is kinyitják a kaput!,,

A harmadik hasis hatása a]att á]1Ú,,,Ne sokat
teketóriázzunk, búiiunk át a kulcslyukon!',

BEKAPLAK
Láng Andrea tecepljei

Csokoládés szelet

Hozzávalók:7 dkg Rama margarin, egy to-

iás,Z1dkg cukor,3 dkg kakaó,3 dl tej,25 dkg
liszt, egy csomag sütőpor.

EtkészÍtés : Nagyon alaposan kikeverjíik a
tojást a cukorral, a kakaóval, a sütőporral, és
a puha margarinnal. Majd fokozatosan hoz-
záadjuk a teiet, meg a tisztet. Kivajazott, ki-
lisztezett nagyobb tepsibe öntjük, és forró
sütőbe tessziik, és mérsékelt tűzon sütjtik to-
vább.

MqViegyzés:Beletehetitik egy fél citrom há

iát is. Nagy adag lesz ebből a mennyiségből.

Felelós szerkesztő: Veres Gábor
Szerkesztő és tordelőszerkesztő: Főző Attila
Ebben a számban közreműkördött:

Barta Géza,Somogyi Ágota, Láng Andrea
DőcziKatáin és Hruza Gábor (JUTA JAzz)
Farkas Melinda (SZMAR10)

Szerkesztőség:
Kiizgazdasági Politechnikum
1D6 Budapest, Vendel u. 3.

E-mail: polieszter@rnail. Poli.hu
Web: http: / /www.poli"hu
Felelős kiadó: Horn Gábor



AwawUlq@p@selq
A civiIizácii az emberiség megszelidítése.
A Iúz a regény a|att fo|yamatosan szerepet játszik, oq :T! főzési szinten.

tsa|assi Bál int összehá2asodik Dobó xaiavát1t;, akivel két éven be|Ü| e| is vá|nak egymástól.

áatassiapjáti l ör ökö|te heves természetét. Eouota természetből következik, hogy szerelmi

kö|tészetének nagy része epico-|irikus'
Balassifontosnali iartotta a szerelmet, mert ez mindenkin csiszol egy kicsit.

Ba|assi 1S39-ben e|vesztette jó hírnevét' mindenbő| kifosztott |ett. Ekkoremlékszikvissza Ma-

gyarországra.
Á. o,oog fógadást köt |stenne|, miszerint Goethét megzavaria hitében.
A Faust}nűtujat ret nagy részre |ehet bontarri, a ,,kisvi|ágra' '  és a .,nagyvi|ágra' ' .
A testőrírók Maria Teréáa testőrei vo|tak, és a magyar fe|vi iágosodás e|ső embereit alkották a

magyar nye|v Íejlesztéséért.
Ar testőrírók Mária rerézia iciején jöttek |étre.
A testőrírók ich|etet (!) kaptak.
i| '  József kül önbféie t örvényeket hozott |étre a jobbágyok ör ötnére.
Petőfi azeszeI fénynek íeltéte|ezi. és kéri, hogy vezesse.
I t t  már Istenne| is  ta lá|kozhatunk '
A tengerészek összefüggésben vannak a szabadságga!.
R megrroxxentek.. v*ró Rimbaud első versei köztvan, mive| ő r:sak 19 éves koráig írt 16 éves

korát i l .
Rimbaud rengeteg furcsa szót haszná|t, cje ha ő t lem is, József Atti|a igen, mive| ő fordította le
a verset.
Ma||arrné mindenné|jobban szeretné áté|ni a tengeri betegséget . r ingatva jobbra-ba|ra'
tvla|larmé Tengeri szé| c. versének már a címébő| is kiderÜ|, hogy egy szimbo|ista kö|tőve| á|.
lunk szemben.
MaIlarmé még arriI is híres volt, hogy sokat utazgatott, de mint eZ a VerS is tanúsítja' nem tu-
dott  e iéggé e lutazn i .  Más k ö | tc jk  ugyanebbő| a cé|bó|  let tek a ikoho| is ták,  meg i |yesmi '
Megjelenik a három alapidő a versben, vagyis időmértékes verse|és.
Nézőpontvá|tásokat ta|á|unk a műben, bár nenr sarkos.
tsszekapcso|ódik a Vers a címmel is '
A következő versszak szabályosan
ijesztő.
Egyre nagyobb érzelmeket szabadít
fei, melyeket egy gondolatjel lel kicsit
lehűt .
A szótagszám fe|vá|tva váltakozik.
A három pont a |egjobb kifejezése a
szenvedésnek.
Az összes érzéket körbejárjuk.
A kö|tői kép egy eszköz a kö ltő kezé-
ben. amive| mondanival i ját tudja
hangsÚ|yozni '
A kö itői kép va|amilyen képet ke|tenek
bennunk  ( ! ) .
Aza|akzat a mű kü|sejére. kÜ|a|akjára
vonatkozik.
Az összes sor egy vona|ban kezdődik.
Az éjszaka nem konkrétan az éjszakát
jelenti, hanem mai szival bulit.
A kö|tő egy rövid szünette|je|zi '  hogy
valami lesz,
A kö|tő megmutatja, hogy unatkozik.
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Az i||ug*,rációkat'
Mart,ín ég Ruth

Koser-Michael".
készítewék
az Ezereqy éjezaka
me6éihez.
Kögzönörn
E||ennek ég Johnnak,
hoqy fe|híwák ráiuk
a fiqye|memet ég
kö| cgön a dták a könyv úket".

a szerk.

A legkr ze|ebb1 Wdpp,#f .|apzátta t998. 'ov€n'ber 2o-án |e5z.

WEWf
A Kozgazdasági Politechnikum lapja

Fe|elős kÍadó', Horn Gábor
Fe|etős és törde|ő szerkesztő', Jakab Judit
PostacÍm,. 1096 Budapest, VendeI utca 3.
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Megjetenik a Kózgazdasági Potitechnikum sokszorosÍtó műhelyében

Karnpányo|ók!
Fisyelenl
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