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A fehér osz|op az e|ső, a szÜrke oszlop a második negyedév eredményeit mutatja
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Fazekas Atti|a Munkáso
Kaviczki Zsuzsanna szMARlo
ZelencsukGréta szL lAR1U
Bohács Rita KAndi
Szabó Márton sZMAR1o
Szük Melinda Po|isz
Tóth Kata|in
AntaI Mónika
Denke Attila
HerczegTamás sz|\,'lAR1o

Elégte|enek . jelesek aránya

TOPLISTA

5,00
5,00
5,00
4,88
4,88
4,88
4,88
4,75
4,75
4,75
4,75
4,7  5

4,75
4,63

Kocman Szilvia
Dóczi KataIin
Pokorádi Tamás
Czinder Tímea
Kiss Adrien
Levendovics Gábor
Mályás Zsolt
Takács KataIin
Geszti Sára
Vér Diána
Lehoczki ZoItán
Ökrós Eszter
Borsányi Andrea
Deli Kriszt ina

KAndí 4,60

JLia JAzz 4,57
J\ taJAZZ 4 ,57

|n leuíVo '  4 '50

Ba|hésoK(K) 4'50

PsychO 4,50

BalhésoK(K) 4'50

KAndi 4,50

LeG'o. 4,44

szMARl0  4 ,44

JUIaJAZZ 4 ,43

Munkáso- 4,43
PsychO 4 ,40

Lec-o .  4 ,40
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Máté Pelra
Sárközi Zsolt

BalhéSoK(K)
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t 0Szabó Tímea lntenzíV o
Sztakovics Norbert porisz
Csi l IagZsuzsanna BahésoK(K)
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A fehér osz|op az e|ső, a szÜrke osz|op a második negyedév eredményeit mutatja



Művészetismeret (3'47)
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A fehér osz|op az e|ső, a szÜrke oszlop a második negyedév eredményeit mutatja
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I vaua|kozásiism. (3,4í)

Közgazdaságtan (3,67)
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Az informatika
és a gépírás
tantárgyak

vizsgajegyei
egyes osztályok

nap|óiból
hiányoznak,

emiatt a diagram
pontatlan.

a szerk.
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Kedves Győri Eszter és Eagle!

Ez mos* mór tűrhetetlen. lsmét tévesen jelent meg oz e!őző Wffiffi{ ,.n egy vers - mind-
kettőtöket hibóson nevezve, illetve nem nevelve mlg szerzőként. Nem talólok ]zovakat o vét.
ség súlyossógóro.
/\ór csak Bennetek btzom. Kérlek Aindkettőtaket' ho még nem vesztettétek eI te|jesen a
hiteteket o helyi sojtóban, lapzórlokor legyetek a korrektoraim.
5egÍtségetekre és verseitekre számltvo kérek bocsónatot:

Jakab Judit

A  2000 .  Év
1eve1ező1apon

, 'Rajzold 1e környezeted - is-
ko1ád, városod' családod -
ú9-y, ahogy az ezredfordulón
l á t o d ! , .  -  e z z e l  a  mo t t ó v a ]
h i r d e t e t t  a  K a1 á ka  A1a r l í t v á n v
és  a  P e s t i  E s t  J un i o r  l o ' o "  

.

r a j  z p á J . y á z a t o t .
A  s z e r v e z ő k  v á r j á k  a  k ü ] onb t -
z ő  t e c h n i k á v a I  -  s z í n e s  c e r u -
z á v a l ,  v í z f e s tékke1 ,  t empe r : á _
v a } ,  z s í r k r é t á v a . L ,  . u q u , , t á . -
s a J  v a g y  k a r c c I á s s a ]  ]  d e
l e g f e } j e bb  A / 4 - e s  mére t ben
e l k é s z í t e t t  1 e v e 1 e z ő I a p -
pá lyaműveket  a  Kafáka  Átapít .
v á n y  c ímére  ( 1146  Budape s l ,
Z : , chy  Míhá]y  út  14 .  )  ,  l egké-
sőbb 2000.  február  r r - ig .  a
kétszáz  nyer tes  ra j  zb i l  a  Pe-
t ő f i  c s a r n o k b a n  l e s z  k i á 1 1 í -
t á s ,  ame l y  má r c i u s  4 -én ,  a
K a } á k a  f o l k f e s z t i v á l o n  l e s z
m a j d  l á t h a t ó .

T o v ább i  rés z l e t ' e k :
h t t p  : , / , /www .  j u n i o r .  h u  v agy h t t p  :  / / b i omus i c .men t ha .  h u  c ímen .
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váoenauuÉNva
,,A' é5,'c' kcs. (összevont)

(Monopoli' (m)-Aster-X, Intenzív o.)

Öróm és íiröm

Öröm: A 7' évfolyamosok méltó ellenfelei vol-
tak a nagyoknak (sőt), rendkiwl ügyesen, tak.
tikusan, a szemnek is tetszően, de feltétlen
eredményesen játszottak. Reményteljes jovő eié
néznek, így tovább srácok|

Felháborító: A Munkásosaály csapata a már
többedszerre kiírt. a csapatok megkérdezésé.
vel, azok kÍvónságóra plusz ket délutan beal-
dozósaval megszervezett - háeibajnokságon
nem jelentek meg a szrikséges létszámban,
ezért a küzdelmekből kizártak magukat. To-
vábbá a két soron kÖvetkező hi{ziversenyen
sem vehetnek részt'
Jó |enne, ha egyesek komolyabban vennék má-
sok igyekezetét, nem éInének vissza ideiükkel.
Távolmaradásukkal kockáztatták, veszJlyez.
tenék a bajnokság sánvonalát..

Helyezés Dobo$ és
kaoott kosír

Kosár-
különbsép

I . '
z 55-33 22

II. E.II'LüR.B4I.ts flntendvó;I .'::;l:.:'. ':.:.;i.].':''.::''' |...:':...I 
..]..:..

I 344',1 t 3
üI. 0 32-51 -t9

KoSARIüRALY: ,,Pr"fi,' kategória: Príl$ Péter (Monopoli), re ponttaI @agLe5o''q
''Amatőr lrategória,': Szilágyi .K Szilamér (Intenzív)' 14 ponttal (átlae:7 pont)

LEGJOBB JATE,
KOS:

,,Profi,' kategórta.'Pál} Péter (Monopoli) tz,s Jáuazat . ponttal (atl- o'z pon|
,lmatőr kategórja,,.. Csianris Andrrás ((m)-Aster.X) es Míró András (Intenzív) 10
szavazat-ponttal (átl : 5 pont)

Szabó lÁszló



SPORT PO]\TVERSBNY'99 - 2OOO
....! .i : j :.'ijl:$#.űYf.'iI;t/tirl .ri. l'.. l

Áz alábbi események után lehetett pontokat kapni:
. Kosárlabda . hlizibajnokság
. Tollaslabda.házibajnokság
. Röplabda szakkör
o Fitness - acrobic szakkrir
. Tomaházi Party villámtomiik (a JUTA Jazz ós a Tanerők ponqai a lII' negyedben lesznck besá-

mítva)

A Poli .AKGfocigóla pontjait
többszöri kérés és ígéret ellenére sem kaptam meg a fuszervezőtő|| ?,l?

- EGYENI WRSENY-
Csak az elsrj tíz helyezett eredményéve|!

. HOLGYEK. - IJRAK-
He Név ogzEá 7ont, Név oezLá|v ?ont
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. CSÁPATVEILSENY -
(Mivel az osztál'{önököknek lehetösegük van az osááIyukat erösiteni
lyuk létszáLrnába is besámítjuk.)

ezórt öket az átlagolásná| saját osztii-

Hely Os ?ont Lér,gz r l

9' :Balfiéso.I({K} 697 '5
0. .9'<'nt és.K;:: 695,5
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l Intenzív o. . '' ' ó00 21
2. Psyclq.l.,,.', ,. .,. '.. + t O,S 2l2 PIFF , ,  . ,  , , , ,  +tO.S  2 l
3 l4Qo , ,.,,,, , 369 20
4 ' Halíis.' .'. l.: 

. 322.5 22
5 JUTÁJá?z '. 283.-5 25

Z I
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Gratu|á|ok a Tcstkultúra Munkacsoport nevében, sportbaráti üdvözlettcl:

Vcndcl u.,jarruár I8.

Szabó lÁszló, a pontverseny jegyáje



,,Végre eg/ versenv, amiben Mi Qanerők) nyerünk... ,,

Nem hivatalos

,', ,," 'l
- II. neg,,edév.
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Sámon tartja és az aranyakat is g1'tijti

PoliÍechnikum, 2000. ianuar I 7.
Szuhl.ut

Kedves lÍ-taq és nem |T.t,aq!

1, ootdoq két,'ezredik évet kívánok|
2, trömme| em|ékezteí|ekIem|ékezLet,em, hoqy tebruár |-jén újra ta|á|kozunk a
kö nyvLárb an, T e ry ezeLt tém áink:

a áoh ányzá s e a| kap cs o| at'o g Í e|m ér é g íap a orta| atai
a másoáik neqyedévi tanulmányi eredmények ért,cke|ése
eqyéb,

Azü|és kézbenr'arwi, dokumentá|ói a aiáuok |egznek,
Jakab Judit'|T+ir'kár
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5Ítób oriszösszenetek
o Nagyon fantasztikus vo|t az egész tábor!

JÖvőre is jóvok!
. Szerintem tök jó Volt, ffileg a vetélkedő

tetszett!
. Hajrá utazás' rövid lendülettel.
. A busz nem a |egjobb, de jó volt, persze

útlevél sem kellett vo|na!
o Jó volt a síelés és a kaja is, a verseny volt a

Iegjobb,
. Lay si Molnár Bálintnak mobiltelefont!| !
. Nekerh.nagyon tetszett az egész tábor, fő-

leg a síverseny és az utolsó napi vetélkedő.
. Nagyonjó vo|t, azutazás kicsit fárasztó, de

egyébként minden nagyon tetszett!
o A buszra téli gumikatl @s új fekpofat, mert

az majdnem besült!)
r Eletemben előszor síeltem, tok jó volt.
o Minden tok jó volt' jcivőre is |ovÖk!

(VaIószínűIeg!)
. Tok király volt! Egész jól megranultam

síelni' Jovőre is jovok.
. Nagyon jó volt, eddig a leg|obb.
. Első sítáborozásom a Politechnikum diák-

jaival és tanáraival fantasáikus élménfi
nyujtott szárnomra! A sállás, a kaja. a ir-
ok1atás és azidőjárős remek volt. Az indu.
lás BudapestrőI és az ut'"ás kissé konilmé-
nyesen zajlott, de nagyon jó| éreaem ma-
gam.

. ,,A járvaszecskiizó gépekben lezajló silókukori.
ca órlési folyamatának elemzése.'' (Akadémia
Kiadó)

. Ennyit még nem estenr öt napba sűrítve, de kár
lett volna kihagynil

. I{osszú idó után síe|tem újra, remek volt! Az
olasz konyha isl

r Minden nagyon szupi volt, fcí|eg a reggeli kán.
kán és hegymászás (reggeli torna)' a síelésról
nem is beszélve! Jókat röhogtünk, túl jó volt,
így nem tanultam semmit a vizsgára! Nem bá-
nom!

. Nagyonjó volt az éjszakai síelés!

. A táborjó vo|t, csak kevés volt a pálya és a kaja
is. Ennek ellenére tú| sok volt a betartandó sza-
bály. Megbeszéltrik, hogy jövőre nem jovtink.
de úgyis ott leszünk.

o A hely, a szervezés' a pálya' mind-mind hagytak
kívánnivajót maguk után. A tavalvi iobb voltl
(Misi)

. Szar szállás és busz| Egyébként minden
rendicsek volt!

o KiráIy vo|t a társaság és úgy az egész tábor.
o Kevés, gyenge pálya!
o - Soha tobbet nem jövok iskolai sítáborba!
. Nagyon jó volt szerintem, bár most vo|tam elő.

ször. Jó volt az oktatás is, azt hiszem. sokat ta.
nultam.

Prz tigyelreÍi ponfv€rsenY állása
január végén

I:eG-o. 81 ponÍ
Polisz 55 ponÍ
KKndi 5o ponÍ

SzmarlO
PszychO
Damiö

67 ponÍ
51 ponf
30 ponf



* W.Mf

Erdekes lenne összesárnolni, va-
jon milyen gyakran használjuk a hónap
szőt. /A,.Hónap dogát írunk', nem szá-
mít ide!/ Születésiirrk hónapjától halá-
lunk lrónapjáig, az iskolai év hónapjairr
keresztül át. nreg átszövik életünket a
lrónapok. Sorrendjüket rnirrdenki tudia
már hét évesen, néhány röpke inforrrrá-
ció jön hozzá rnég a későbbi tanulntá.
nyok során, eztán az ep;észet el is felejt.
jük, vagy jobb esetben elraktározzuk
"zugagyrnkba", ahonnan egy{Sy nagyta-
karítás alkalnrával vagy kidobjuk vagy
tovább őrizgetjük. Ez persze nell} tÍagé-
dia, mert nagyorr kiváló ernber lelret va.
laki attól, hogy a lrónapokról csak a tre-
vüket tudja. Ákit azonban érdekeluek
további kalandozások a kalerrdáriurlrLran.
az tartson velem.

leowapro[ $onaytra
Januat

Már rlraga a ''ho-hórrap'' szó is érdekes
megfigyelésre ad alkalrrrat. Ugyanűgy szát-
nrazéka a ''lrold'. szónak, mint a nérnet
''Monát'. a .'Motld.'.nak, yagy e latin .'nrensis''

a görög ''nlétté,' 
/boLd/ szónak. Yagyis az

évnek lrólrapokra való felosztása rretrl a vi.
szorrylag vá|tozat|an Naplroz, lranern az á1.
larrdóan vá|tozó Holdhoz kapcsolódik. Á
holdlrónapokat rrregküIönböztetésük rniatt
késóbb rrevekkei és szálrtokkal látták el, s
rnai sorrerrdjük is ezen a kevert névadásorl
alapszik.

Hogy a régi Rónrában és a terrrrészeti
népeknél is a tertnészet rrregújulása, űjjászü.
Ietése volt az év kezdete, azt . gondolorrr .
rrrirrdenki tudia' Azt rnár azonbatr keveseb-
ben tudják, lrogy rrrindez Kr.e. 153.barr vái-
tozott meg. Az áI|ani tisztségviselók ebberr
az évben rrerrr március elsejérr, harrenr jarruár
elsejérr léptek hivatalba. Kb. ettől fogva
ruor-rdhatjuk a jarruár lrórrapot évkezdetnek.
Az év első hórrapjának első napja azonbatr
több ruirrt rrrásfel évezredig bizorrytalarr volt,
lÍleÍt az elsó lroldváltozastól függött. Mi ke-
resztények is lrol decerrrber 25<rr, lrol jarruár
6.árr, lrol lrleg az adventtel kezdtük az évet,
XI. Irrce pápa aztán rnár rretn tűrte tovább
€zt a na€íy összevisszaságot, és végérvérryeserr
jarruár elseiére tette az év kezdetét.

A jarruár szó eredetének kialakulásá-
lroz vissza kell rrrennürrk T.Itáliába, a róuai
kor kezdete elóttre. Az itt lakó népek cgy
Zan nevű pásztor-királyukról szőtték a le.
gerrdákat. Ez a Zan király igerr tiszteletrenrél.
tó király lelretett, tllert neve évsázadokorr át
fenttrrraradt, és a latin rryelv későbbi alakulá'
sa során Jarr lett be|őIe. /Ugyarrúgy, altogy
'.Zeus pater.'-ból Jupiter./ Az idő telt-rrrúlt, és
a rttitológia kialakulásárrak törvényei szerirrt



tisztelték Jarr.t' Terrnészetesen nelll enl- lrázi tűzlielye - odavezető kapukkai építtette
lékeztek kirrézetére, ezért a Íélrulrázott körűl. Ezek voltak az úgynevezett Jarrus.ívek.
tuiajdonságok alapján kezdték el ábrá- Az egyik legrégebbi Jarrus.kapu pedig kűlö
zolrri. E,z egy kettős fej /biceps/ volt, egy rrös jelentőségfe tett szeÍt a nritonrátr rónrai.
szakál|as és egy szakálltalan, rrrelyek tar. ak életében, Ez a kapu a téglaégetó hegy al.
kójukkal illettek egyuráslroz, s rtlelyek a jánál lévő Alsóváro'bol u"'"t.ti a Forurrrra.
Napot és a Hoidat, a rrappalt és az éjsza- itt lrelyezték el Jarr isterr érc szobrát. Ha a
kát, azok egységét szirrrbolizálták. Ké. rórrrai lraderők kivorrultak a városból. ezerr a

kapulr lrreneteltek kifeié. Ilyerrkor szélesre
tárták a kapu szárnyait és be setrl zárták, ad.
dig anríg a sereg vissza nern jött, lnert 1ia8y
szereltcsétlerrség lett volna, ha a visszatérők
azt záwa találják. A nyitott Jarrus.kapu telrát
a rórrraiak életéberr háborut jelentett, a zárt
pedig békét. Á kapu kinyitása a liáború kez.
detét ,jelerrtette, idővel pedigJan általábarl a
kezdetet.

-}anus isten /akinek rrevéról és foglal.
kozásáról nlitrden kapust .'janitor.'-rrak ire.
veztek/ iiyenforrrrárr lett rrrinden kezdetnek a
szerettcseistene. Idíível rrrég a világegyeterrr
tercurtójének is őt tartották' és rninderresctre
az errrberi születés védőjévé is nlegtették. Fe.
leséget is kapott, ő volt f)ea Jana,1'agyis Di.
ana, a l.lold istennője"

Nunra Pompilius pedig, arnikor az
addigtíz lrórrapos évrői áttértek a tizenkét
ltórrapos évre, az első lrónapotJanus isten.
nek szentelte .'Mensis 

Jarruarius'' neveu. ,/ Á
tízlrórrapos esztendó ertllékét nra is őrzi
utolsó négy lrónapurrk rreve, rrtelyeket' 'Iretedik, rryolcadik, kilencedik éi tizedik' '
néverr latinul ''septetn, octo, trovertl és
decent,. néverr ner'ezürrk./

Merrsis Jarruariust ltri rtrár csak rövi-
dert jarruárrrak isrrrerjük, és eszünkbe senr iut
a 1ó öreg latirr szererrcscisterr, akirlek lrólrap|a
íőleg a lrázasságkötésekre volt alkalrlras. A
görögök a jarruárt ep;yszerűen csak.'p1arrréliotr'..nak, .,nászi hónaprrak'' nevezték.
A jarruárbaIr születettek pedig örökö ltek va-
larrrit a rlrisztikus szererrcseisteirtől: a lra.
gyonlányok szerirrt ók különösen alkalrlrasak
arra, lto61y léleklátókká legyenek.

MÁ-MA

sőbb rnind a két fej szakállas lett, es azt
rnorrdták, Jan isten.király őrszenr, előre
és hátrafelé is figyel, őrui a ltázak ki-
bejáratát' Á kapukat is ,'janua''.nak tre-
vezték, és Jarr isterr hajiékakérrt tisztelték.

Nunra Ponrpi lius /Kr.e.7 1 5-662 /,aki a rónraiak egész vallási életét rlreg.
szervezte' kialakította Jan kultuslt is. Á
tnonda szerintJall egykori palotája Ró-
ma egyik dombján állt, ezért ezt a donl-
bot Janiculusrrak nevez(ék el. A rórrrai
Forutnot - anrely jelképeserr a latirr népek
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l. Mennyi idóre kívánunk boldogsagot, he e/ Boldog új évet!'', b/ ''Bo|dog újévet!'' kívánunk?
a} egy egészéwe
b/ ogy napra danuár elsejére)
2. 1847. november }rín ajánlotte fel Széchenyi egy évi jövede|mét ez Akadémia létrehozására, ezért
ekkor ünnepeljiik a Magyar Tudomány Napját.
3 A Haydn Búcsúszimíóniájának keletkezéséről terjengó anekdota á ktiv€tkező:
Az utolsó tétcl fináléját úgy komporr.álta meg Flaydn, hogy a fáradt muzsikusok egyenkónt . szólamuk
végeztéve|. elolthatÉk a gyertyájukat' letehcttek hangszeriiLket és elhagyhattak a színpadot.
4. Boccaccio írta meg a Dante.életrajzoL
5. A keresett rímck eredetileg Babits Mihá|y: Messze, messze c' versében taláIhatók:
ó merrrrl város mennf nép
Ö mennyi messze szep vidék
Rabsororú inily mostoba
Hogy mirid.nem ládntom soha.
(Bradrírk Feri rímpá{ai: frí - mező, mostoha. soha)
6. országok. helységek
Troja. Töröko. Eldorádó - Amerika (USA, Venezucla' Mexikó' Brazília. lGnada
Szigervár, Szephalom - Magyaro.
7' Irodalmi művek. helysegek
Troja . Homérosz: ||iisqVoltaire: Candide' Zríny: Szigeti veszedelem
Kaztncry - a szephalrni vezér, a nyehrijítiisi mozgalom egy'ik vezetője
8. ''Fordítás''

Diligenter frequentá|tzmBuzgón látogatía m
lskoláun egykoron.
Secund.ába ponált mégis Me gbukta totÍ mé gi s
Sok szamár professzorom. ..' taniÍom.
9. Petófi: Deákpályán (lE44, Dunavecse) című versóbő| ered a fenti reszlet.
l0. Thaly a mrs/ar kuruc da|ok '|megta|á|ója'', Macpherson az Ossian éneke ''felfedezője'l.
11. babits: (isz és tavasz között, Szabó Lőrinc: Kntönbéke és JózsefAtti|a Naglon fáj c. míivei 1936.ban
készü|tek
l2. Me|yik operára vonatkozik?
a./ énekesnőből lett gyilkos és öngyilkos Puccini: Tosca (Tosca)
b/ hadvezer szeretett felesége, végul fede a|tal megfojtott áldozat Verdi: othello (Desdemona)
c/Börtönőrbőllcttgyőáesfeleseg Beethoven:Fide|io(Leonóra)
d/ Falusi laímyból lett városi hercegné Csajkovszkij: Ányegin (Tatjana)
el Zátdábaindu|ó szűzleinyból lett Amerikába kitoloncolt prostituált. Puccini: Manon Lescaut
13. Decemberben mutatta be az R.S.9. stúdiószínház Franz Kaíka A per c. 1925.ös művét Soós Tamás
rendezésében. Orson Welles készÍtett fi|mct belőte l9ó2-ben.
1 4. a./ Csehov Tagaruogban vott ifú, Moszkvábarr szgrzett orvosi diplomát, és Szahalin szigetén gyűjrött
életre szoló tapaszt,alatokat. A Művész Színhaz mutatta be e|őször darabjait.

bl Németh László bölcsészhallgatoként kezdtc' de orvosi dip|omával fejezte be egyetemi tanulmán]'ait.
Legismertebb regényei: Gyász, Iszony, Égető Eszter

c/ Sir Arthur Conan Doyle 23 évesen a dél-ang|iai Southsea-ben kczdto orvosi praxisát. Megírta a
Búr háboru üiÉéneté! amiért lovaggá ütÓtték. Shcrlock Holrnes megteremtójc'

dl Archibald Joseph Cronin Skóciában nevelkedett. 19l9-ben szerzett orvosi diplomát' lrsismertebb
regénye: Rózuibla a kapu a|att.

yal ' (  k??t*: Br l lk f  nr; ,  ?{ue' ökk) . ,7 Ck!^ )t l ; ,  H.a;í

Gr*ut l lunk'



*- WWf ,,
A a,,,*.l1*f k&zi,,,of 7e,x1 4J r u;,r; 4o f ) w| ó ,*

B"kallás; l^>|Lr;)íi (J,-t (0,

l. Kinek mely verséből származik az alábbi idézet? (2 pont)
,'minek az est, e számyas takaró?
miért a dombok, és miért a lombok
s a tenger, melybe nem vet magvető?

2. Egy híres mű szerep|őit o|vashatod r ktivetkező sorban, de van köztük egy kakukktojás.
Melyik az, és miért nem iIlik a sorba? (3 pont)
Bálint, Eva, Margit, Márta' Wagner
3. Az alább felsorolt férfiak kiizűl ki nem volt kortársa a többinek? (1 pont)
Antonio Vivaldi, Johanrr Sebastian Bach' II- Rákóczi Ferenc' Zrínyi Miklós
4. Mi történt 1901. december lO-én? (l pont)
5. Hol leltek rá a régészek a híres ,,kígyós istennő'' szobrára? Minek a szimbóluma ez az a|ak?

(2 pont)
6. Egészítsd ki az a|ábbi táb|ánatot| (7 pont)
sZgZÓ Műcím
Kármán József

Evszánr Múnem Műfaj
1794 epika
l  850Letészem a lantol

í"niiü.

Rilke
A fethők

Esó, gőz és sebesség
Tahiti nők

Kr. e. 4. sz.
.  óda

.. szonett
7. Mit je|entcnek az alábbi kifejezések, és me|yik szellemi mozga|omhoz kapcsolható mindhá-
ronr? (4 pont)

deizmus, robinzonád, Sapere aude!
8. Kik fordították le először a teljes Baudelaire'kiitctet, me|y l923-ban je|ent meg? (3 pont)
9' Mely írók' költők életpá|yája kapcso|ódik a ktivetkező he|ységekhez? (6 pont)

Alsósaregova' Csesáve, Csurgó. Ermindszent, Fogaras' Nikla
l0. illelyik nem J. M. Turner festménye a felsono|tak kőzül? Ki festette a ,,kakukktojást''?

(2 pont)
Temetés a tengeren
sziklás öböl

1l. Mi|yen strófa jellemzi a kövctkező rész|etet? Kinek me|y művébőt ered az idézet? (3 pont)

En rajtam jutsz a kínnal telt hazába, Nagy Alkotóm vezette aziguzság.
én rajtam át od4 hol nincs vigasság, Isten Hatalma emelt égi kénnyel,
rajtanl a kárhozott nép városába. az ős Szeretet és a fió okosság

l2. Kik készítettek zeneművet, operát a kiivetkező irodatmi a|kotások alapján? (5 pont)
Beaumarchais: A sevillai borbély
Goethe: Faust
I\{érimée: Carmen
Schiller: Tell Vilmos
Shakespeare: Othel lo

13. l\{elyik Shakespeare.drámában szerepel az,,Országomat egy lóért!'' mondat? (l pont)
13+ 1. Ki A szibériai borbély rendezője? Me|yik zeneszerző mely művére utat a filmcim?

(3 pont)

a Művészetismeret munkacsoport nevében: Jakab Judit
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Kedves ango|ultanu|ó és értő diákok és tanárok!

Az e|őző W&Wf ban Cotin által válogatott ücceket olvashattatok. Ezúttal én szeretnék nektek
fejtörőket adni, melyek megfejtését szívesen várom, s a helyes megfejtést beadókjutalomban is ré-
szesülnek. Kellemes időtoltést kívánokl

Natasa

I. Match each description with the appropriate name, number oÍ terÍn.

1. The world's first synthetic plastic.
2. Computer used by the Allies to break German codes.
3. Dollar price of a Ford Model A in 1927.
4. Long-hidden cave discovered in 1940, whose watls are covered with lce Age art.
5j Number of people who have died of AIDS worldwide.
6i Celestial phenomenon discovered by Allan Sandage and rhomas Matthews in 1961
7. Number oflanguages spoken in the 227 countries ofthe world.
8. Comet that crashed into the planet Jupiter in 1994.
9. Number of servings of Coca-Cola sold per day.
l0. l 928 discovery that revolutioni zed 20ú century medicine.

a. 1 bíllion
b, Colossus
c' quasaÍ
d, Shoemaker-Levy 9
e, 550
{ Bakelite
g, Lascaux
I penicillin
i, 16 million
i,6't01

2. Who ís he?
He was born in Bon& the son of a tempestuous father who raised fum to succeed Mozart and then
drank himself to death. His early.compositions were for piano; his performances throughout Europe
eamed him acclaim as an improüser' Rut.he was plagueá with hearing problems, and after suffering
fÍom depression, he relocated-to a rural ü|lage outsiáe Vienna ano sougtrt relief ln composing. His
music echoed his character. T\e Ninth symphony,lus last, included thelhoral ,,ode to Joy,,, a
timeless melody.

3. What is it?
Aerial phenomenon that occursas a.moving luminous sphere several inches in diameter. lt usually
occurs near the ground during thunderstorms, may be rid, orange, or yellow in colour, and is oftenaccompanied by a hissing sound and distinct odour. It lasts only*a fewieconds 

"na 
ai.. ou,

suddenly, either silently or explosively. It has been observed to cause damage by burnrng or melting.
Its causes are unknown' but among the explanations ofthis phenomenon *! thá follo*,ng: air or gas
behaüng abnormally; high.density plasma; an air vortex containing luminous gases.

Have fun!
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Kedves versem

Az alábbi vers költő;e a hcn,enes évek első f-elél;en r'olt ,,fiatal koltó", aIrrikor
irr girnnazísta voltaIn. Zar'arbaeitőcr-r szókirrrondó vcrscivel sokak ízlését és sokak po-
litikai érzékenységét sértette. A rryolcvanas évekllen a l;trdapesti liberális cll<:nzéki
értelmiség egyik mértékac|ó szernélyisége volt, vcrscit csak földalatti kiadváIryok ptrb-
likálták. Ez a vers 19tj5.ben jclent rtrcg ,$zt l-riszik'' círrrű kötetében az AB Ftiggetlcn
(értsd: illegális) Kiadónál 1500 póIclírnyl;atr. Netn is az ÁllaIni Köl]),\.terjesztő Vállalat
teriesztette a koteteket. |raneIrr llarírtok a<1ták továl-lll llarátoknak és azok istrrerósei.
nck. F]z tilos volt . nriért isi, Ttrlajd<lnképpcn el ttrdníttn nagyarázni, dc nincs keclr,crn'
ttrert még számomra is, aki felnőttként élterrr át ezeket az óvcket, álolnszerűen való-
színűtlcrrné vált az egész korszak.
A verset nem a nyolcvanas években olvastam, |ranetn jóvzrl később, egy olyan idő.
szakbary 'amikor úgy éreztetn, életern forcltrlóporrtlrc>z érkezett, Az önviz.sgálat és
számvetós ideje r,olt eZ, kikcnilhetetlen és nregvírlaszollratzrtlalrnak tűnő kérdések
foglalkoztattak - éppen ilycnek.
A vers ugvan ósszetóvesztlretetlenr.il cgy férfi r,crsc, de ajárr|oln rrőknek is - lninclen
érzókeny és gondolkodó árszrrnnak.

Petri Gyorgy: I{árom Sárb odle r/7.Imp

Nagy embcrrrck és szcntnek lenni ilnnragtir'rk
szánrára: ez az, cgYet|erl fot-ttcls <lcllclg.

(c .B.)

Nagy ernber vagyok-e'/ Szcnt vagyok-c?
Es a kérclések érdekesek-e.i
Vagy a többick igyekezete!,
T()rekedjtink-c, és ha, mire.i

Yapy tartó,zkocljtrrrk? Igen? Nem.i S mítől?
Refogacl-e, s ha mégis, milyen öl?
Szabad-e clcscvegni bármiről?
És az oltalmat acló fal merro clől.l

Szabacl_e bármit nem gonckllni eli
És lra rrem, ki btintet nleg és rnivel7
És lra szal>aci, ki monclja, ht;gy szaba<li

Lehet-e sc>ha nem igaz sz,avacll
RLrlett-e a nrlctt, ha nem fcrrog'/
Lehet-e fontos egyc:tlen clolog?

(P'S.: rni az' a Sár|,> ocller?,A lrelyes rnegfeitők a szerz'ő ktilönjutalrnábzrrr részesiilrrek.)
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l szoktá|rá?

Ha dohányzo|, hány szá|at
szívsz e| naponta?

I 
szu|eld tudmk€ róla? 
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t l

í 
A *Ü|eid betegyeznek? 
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Nehé. beta.tani a töruényt? 
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. A |ehetséges szankciók sorrendje

onálló keÍesettel nem rendeIkezók esetében:
1. Négyszemközti beszé|getés a fe|láróval. i||. az osztá|yfónök(ök)kel.
2. A prob|éma osz|á|yidőn Vá|jék nyiIVánossá.
3. Ha|mozot{ törvénysértések esetén az lsko|abíróság hozzon halározatot.
4. lsko|ai, il|. osáályprogramoktól való idószakos elti|tás.
5' Az isko|ábói Való kizárás.

oná||ó keresettel rendelkezők esetében:
í. Keruljön az ügy a Huhogás elé.
2. Kerü|.jön azÚgy az egész isko|a nyi|Vánossága e|é.
3. Az |sko|abiróság tegyen fe|je|entést, mely 30 ezer forinl pénzbtintetést Von(hat) maga után
4. Az Isko|abíróság fordu|jon a munkáltatóhoz javaso|Va munkaviszonyának megsziinietését.

Miért dohányzol? Miért nem dohányzo|?

srcwoldó

szov.dély

szokísból' tw

bide8zfués

kcdvéén

fuyéb

F4&BtBr.lm

Undodtó, bod&'

avÜ t fiLsl

Nincs ri

9&sé8ch

Íjfuünctlm'

íó|ós|etcs

Ncm i?ük

Túl dfá8!

lskobbí6i!

Eld!í9 r

mdwhycMl

Kömunka /

Fr6y.hszffi

E|bdéIgct6

Péübh&lÁ

Kirúgí3

E&yéb

ujékofu!í{'

F€IvilÁgo!ító

I lb € k ,  c 'a .{ t

Köklezó óÍín
jámi

M.8csúnyít

Jó P*n Gm

ffiÁnyod

Mcn a vübk

doffiyoznrt

Túl fEu| Vagyok

t8yéb

A *ülcim miáú

Milyen szankciókat javaso|sz?

R e k | á m

Bár nem vo|t kérdés. mégis trömme|
o|Vastuk, hogy a kérdőívet kito|tők kÖzött
tizenhárom o|yan isko|apo|gár is van, aki

már |eszokott a dohánvzásril.

Gratulálunk!ll
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A törvényszegóknek ugyanaz vagy differenciá|t büntetés jár.e?

Esyéb
20%

A motiváció alapján
t %

Á remdoMnjzók jogának

sértég otán
5 %

EIsó a|kalom . vissae$ó
4 %

llelyszín gúinl

26%
Élator atapján

t 6 %

Kedves Wffif.olvasó!
Az e|őző két és fel oldalon diagramokat
silibizálhattál, melyeket Tibor készített
el a sísztinetben. (Köszönetneki ezért!)

A 400 példanyban terjesáett és a
kért hatíridőre üsszaérkezett és meg-
válaszolt 254 kérdőiv alapjrín formáló-
dott a Politechni(.um dohrfuryási álla-
potrajza. A megkérdezettek nagy része
megértette a kérdéseket és komolyan
vette feleleteit" iw a fentebb látható
statisáikai adatokól elmondható, hogy
reprezentrílji{k az iskolát.

Hogy mit lehet kezdeni ezekkel az
információkkal, hogyan lehet tovább-
lépni' milyen változtatásokat lehet. il.
lewe kell bevezetni, aá a jövő és né.
hríny arra hivatott testtilet (Iskola-
bíróság, Iskolatanács, otK, Huhogás)
döntse el!

A szerk.
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RÜDcER És máR6|T DáltLE
A DoHÁNYRj 5T ?la|cllolóetásn

A dohányzásró| már nagyon sokat beszéltek, írtak, gondolkodtak. Sokfé|e á||ás-
pontbó| e|emezték, ajnározták, megbé|yegezték. A dohányzás mindig is hívekre és e||en-
zőkre osztotta fel az emberiséget. Ma is nagyon kevés embert hagy Éidegen ez a tema.
Sohasem vo|t számunkra közömbos' és ma sem az. Ezeknek a góndo|atóknak a jegyében
aján|om figye|metekbe a íenti kcinyv e|olvasását' A mű igen o|vaimányos, nem tudomá-
nyoskodT, mindazok számára izga|mas |ehet, akiket érolret egy kis kl|túrtorténet a do.
hányzásró|. Magam nem vagyok a cigaretta rabja' de az emberek |é|ektana nagyon Íog-
lalkoztat, tanu|ságos megtudni, hogy kit mi indíttat el a dohányzás szenvedé|yére.

.. . Néhány gondolat a konyvbő| a te|jesség igénye né|kü|, mely miatt nekem tetszett amű, és hasznosnak tartom:
- A dohánynÖvény
- A dohányzás torténete
- A dohányostípusok:

.Az agresszÍv típus, avagy a titkos ka|andor

.A szé|sőséges típus, ',Mindent Vagy semmit!''
oA nemes |e|kű típus, avagy a rragyvi|ági nőfiérti
rA te|jesítményorientá|t típus ,,Az é|et nehéz|',
.A demonstrációs típus, avagy,,én vagyok mindenbó| a |egjobb ,'
oAz é|vezeti dohányos
rKommunikatív típus
.A gyermeteg típus
.A fé|énk típus
.A vá|ogatós Iuxusember

Senkit sem |ehet egy típusba so-
roIni, kategorizálni, á|la|ában kevert
típusok léteznek . Kíváncsi vagy , hogy
te Vagy a barátaid' ismerőseid melyik
dohányostípushoz tartoznak Ieginkább,
és ennek ismeretében és segíiségévei
megpróbá|nál Ieszokni i||' máiokat
ösztonozní erre?! olvasd e| a kÖnyvet.
nemcsak szórakoztató, de fe| nem tett
kérdéseidre is vá|aszt ta|á|sz benne a
te.. rítVdI kapcso|atosan.

Jó szórakozást!

Csi|Íag Éva



22 wf
odüsszeia

avagy egy dolgozát a ttbb százbó|. amit Marcel|o D'orta tanár úrnak el ke||ett o|vasnia

Az én |egkedvesebb fi|mem röviden pont
tegnap ment a moziban, az a címe hogy
',odüsszeia,'. Most akkor e|mesélem.

Vo|t egyszer egy odüsszeusz, aki
fölgyujtotta Troját. Bevetette a fa|ovas cse|t
és mindenkit megö|t. AVVal a háborunak vé.
ge |ett és neki haza ke||ett menni'

A hazáját úgy hivták hogy |takába'
Akkor szedelózktidött és ment' ment'

ment lendü|et|enÜ|. De ettő| kezdve annyi de
annyi bajon ment keÍesztü|. hogy az már
hét|caj vo|t! Az e|ső baj amin keresztü|ment a
Kúk|opsz vo|t. Vo|t egy bazi nagy bar|ang
egy bazi nagy fésüvel, egy bazi nagy hajszá-
rítóva|, egy bazi nagy darab sajtta|, egy bazi
nagy ággyal. Bejön a Kük|opsz, egy
egyszemu óriássz<imy. ordít egy bazi na.
gyot, aáán meg|átja odüsszeusz társait és
megette oket. De senki se akart meghalni.
É|ni akartak még egy kicsikét. Egyik azt kia.
bá|ta: 'Küklopsz, ne éngem egyél meg, edd
meg inkább néd azt a másikat!", de a Kük.
lopsz pont tít akarta bekapni, mer |átta' mi.
lyen zsíros jó fa|at!

Akkor odüsszeusz ivatott ve|e egy
kis bódu|t bort, és a Küklopsz a|va rogyott
óssze. Nyugi, nyugi, kumtak oda egymás-
nak, aztán elpuco|tak. AkkoÍ az óriás kiabálni
kezdett de senki se ha||otta, de a végin
mégis megha|lották a többi szömy és azt
monták neki: 'Hát neked meg ki kaparta ki a
szemed?,', és a Kük|opsz azt monta
,.senkise,', na akkor hü|ye vagy, monták neki.

Es így odüsszeusz meguszta. De volt
ám egy másik ba.i. Bizonyos fé|ig nó szirének
tudtak egy nagyon szép számot. Erre
odüsszeusz parafadugót tettetett a barátai
fú|ébe, de ó nem tetefte be magának, és

A BalhéSoK(K}nak aján|om
a szerk.

amikor azok a fé|ha|ak éneke|nek' c!
legszivesebben a tengerbe ugranat cÍe megVan
kötözve' és senki Ése ránt-

A végin az|án kiszabaditsák, erre tessék'
nem ott az ujabb baj? Ta|á|kozik a szelek istené.
vel. aki ad neki egy acskó sze|et' de a társai ki.
nyitják az acskót' és a hajó meg hun le, hun fö|.
bukÍencezik. Na akkor kikötnek Kirke varázsló.
nóné|, aki egy ujabb baj. A varázs|óno mikor
meglátja őket, disznóvá vá|toztatja oket. de
odüsszeuszt nem. odüsszeusz az erősebb, és o
nem akar disznó |enni. |gy kiszabaditja a barátait
is és e|buvsuzkodik Kirke varázs|ónőtő|.

Késöbb mind megha|nak, de odÜsszeusz
még é|. Megy megy hazafelé, de egy angyal
o|yan öreggé vá|toztatja, mint egy rendes öreg,
és azt mondja neki, nehogy megtaná|ja mondani,
hogy ki ő. De Argosz, a kutyája persze észreve.
szi, és mikor már háromszáz évet várt rá, meg.
doglik.

Megy, megy' hazaér, mindent e|mond a
fiának, akinek a nevére már nem em|ékszek. De
a fiát se o|yan fábó| faragták ám, azt mondja:
'Nebusu|j papa, kinyuvasztjuk óket, mint egy ku.
tyát!"

. Akkor csiná|t egy nagy cse|t' egy i|yen
ke|epcét. Ez egy erős íj vo|t' amive| senki nem
birt |óni. Mindegyik Disznó fogta megpróbálta,
bohóckodott, menösködött, hencegett! De egyik
se birt ve|e. Akkor jött odtlsszeusz, mindenki
kinevette, béna' béna, monták neki, de ő megbirt
ve|e és ijedtibe mindenki futóra! Es odüsszeusz
megint fiata| és ercls |esz és minden ajtó bevan
zárva, és odússzeusz meg a fia agyonverdesték
őket.

A végin Íelmosták a pad|óró| a vért va|ami
Iugféáleségge|. aztán Iefeküdtek a|udni.

Marcello D'orta: Én, remé|jÜk, megúszom (Európa Konyvkiadó, Budapest, 1997)
Fordította: Magyarósi Gize||a

Figyelem!
Ha valaki kijavÍtja a helyesÍrásí hibákat a szövegben, és e|juttatja a jó változatot a
szerkesztóségbe február 1 1 -ig, magyar nye|vi jelest kapl

JJ
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Kedves Mindenki!

' 
Mint áá már bizonyára tudjátok, a Po|ip c. lap a Média-fakultációsok öuállóanszerkesaett újsága. Némileg változások történGk belsó kömyezetíinkben, amely annylt takar'ho€x, bizonyos szerkesaősegi posztokra új emberek kertiltek. 1Fent látlrato!) Íu*p,..ut.t" ;.változóban van:
Terveim szerint a következő sám már fizikaila€ is ktilönálló lesz a Poügráftó| ámehlrez szi'ikség lenne az olvasók, illetóleg a Ti koaeműk,tiae*"it*"i. ío""ti"!u módon:ötleteket adtok, |rogy mirő| szeretrrétek o-ivasú (legyen az bármilyerr ;il;é"."';I. politika,ezoterika 

Yacy épp a reprilőPitrrsok nemi o]e19Í v1sr magatok is tollat ragadtok és irtokvalami szépet (izgalmasat' irtó"atosat' megdobÚentó| letaglózót) a lapba. (Tudom, igenmegerőltetó feladat megkeresri,valamelyrk sierkesaót' oe aof ix"o imi 
"éi'á"y 

;;, fiileg egyamúgy is sok kiilönmunkát igény|ő iskola mellett.. ''il;ágű.i#;;T;'#há"'atok eamegtenn.é. ...nem muszíj, hory írói venával rendekeán az ilIetó!)
Árrnyit azonban elárulhatok.előr9. 

'hogy ilyesfajta próbálkoások már mos1 is vannak alapban, szóval ha e|olvassátok az adot1'.iit"it. í*" á"ndanivalótok, n" .,,a4utát 
"aog' 

.-íglecsi|lapul tirömötök, felháborodásotot 
"'gy 

aar'otor. í{..i.:;K;tiil"J}g".'.r.inr. o.másokkal is véleményeiteket! Írbattok novtá"n.i1 ;;"""L";; ;; *a. '.'et..i A lényeg,nogy valahory e|jusson az írásotok valamelyik szerí<esaóhiiz!
A következó saámig jó olvasíst és já munkát kívánor:

Tamás orsolya



V@Ll]ffiÉ'ZmEaNTflTÓ
1999. xil' 8.án mind8nnyian ery Livételes es rendkívÍi|i esemenynek lehettünk tanú. Az álmokat
tervek" majd 8 terveket tettek kiivették' és néhány hónap alatt már készen á[t a Budapesti l{úúgi

Vríl|alkoási Kö4ont' melynek mepyitoján résa vehettiink. Ahory Demsz.lry rfu is mondta : ,,...a
sokoldalú, az új idők szeleire fogékony intémeiry, meggrőzódésom szerint országos szinten is pé|.

daértékú kezdemoyezes.'' A.a hiszem" te$es mértékben egyetérthetünk vele, hiszen e kis iskolai
alapiwány erején fetÍili vállalkoásba vágott, és sikerrelvett minden akadríúyt íry hazáokban e|sóként
hozott létre ily€'r intézményt Ez, a megleh*ösen eryedi színű ép.ület ad ottbont a már em|ített Buda.
pasti lfrúsági vÁilrrkoási Központnak (BIVAK), melynek ce{a, hory a fiatal kezdő vállalkoálrnak
segítséget nyújtson. ,Á fiatalok felkesziiltsége csak ery olyan épÍiletben lehet telies' moly maga is
minde'nre felkészrill A 20 inkubátorüelyiségge|' vátlrlkoássegítő alapÍtványokkal' informáoios szol-
gáttatásotkat gazdagon felszere|t Poliház i}yen epútet.'' Ez a ne,hány mondat, mely szinten a főpot-
gármester leszedében hangmtt el eryértelműen mutatja, hory ennek az epiiletnek felkésziiltsege is
maktúítlán.
Szerdán nem csrpán az immáron kész epuletet ,,ünnepelt'ük'', hanem magát az elképzelé* is, amelyet
kepviset Horn Gáboron tÍvíil Demszlcy Gábor föpolgá'rme$er, Benedek András államtitkár, Liz
Roadeg a Wanrlsvorth Youth Enterprise (ez a hÍi|frldi intézneny adta az ötletet a BIVAK megva-
lósfuásához) kuratóriumának tagia és Konányi Láwló az onyx kepvisel*ében is szólt néhróny sát a
Maryarorságon eryedülá|ló kezdemfoyezéssel kapcsolatban. A támogató cégek és vrí,llalatok is je.
len voltak a mepyitón' s képviselöik is <irömmel nyugtááál hory a felajránlon penz jó helyre kertilt.
A beszédek utrín megcsodáIhattrú az eptiletet minden zegargával e5ótt, majd az ötödévesek btiféjé-
ben kósolgathattuk r sok finomságot. (Bánhatod' hogy trem jöttél|)

Frei Kitti

PRoGRAMArÁm.ar
Színhazak:

Buda Stage: s. i. R.: Shakespeare osszes Rtüdítve: február 7., 19.

Katona Jizsef színház: A fiisvény (Moliöre): február 3., 6., 14., l8.

19.30

19 ora

Radnóti sdnház: Anconai szere|mesek február 11.' 16.' 22. |9 óra

R.S.9. studiószirtház: Anne Frank nap|ója: február |2.,26.

Kiállítás(ok):

Francia Intézet: ,,Franciaország maryar fotósok szeméve|'' cíÍn{i kiállitáS
február 6-ig látható

SurányiArna

ü .



|nteriÚ egy
. Tegcd úgy ismernek, mint a magyar hip
hop kultúra egyik tcgmeghrtározóbb alakjít.
Hogy jutottíl e| idáig?
- 1989. ktirnyékén" amikor a rap,bejött Marya.
rorwágra, eugem is megfogott. Állandóan tiltem
a tévé elótt és a parabola elhoÍa a Music TV.n
keresztiil e rapet. ElószöÍ csak a zenék és a
klippek fogtak meg majd az angol nyelvtudásom
elöreha|adtríval a viivegek is.
14 éves voltam" befolyásolható. Mecfoctak és
végül is inaenjott az ötlet, hory anti-rasszisa és
anti-faqisiía mozgalrnakban résá verye! osatla.
!6zzqm [d?ájuk.
. Tehát a nyilvínosslíg elé vitted, hogy te ezt
vallod?
-Ig*.
- Es hogyan?
- Először csak matricrákkat hory: ,'Rapperek a
$sTzmus ellen!'', majd kövake zrott ew
fanzine, amiben bemutattam o hazai
underground egnitteseket. Ezeknek az egjiiitte-
selrnek az anti.fasisaa témájú szómeikbói állt
össze a ,'Rap es punk a fasi"mus ellen'' című
válogatás.kazetta rap rtásze. A punk részét ery
pnnk haverom ríIlította össze. Urylniq 6 1apperek
espuntok közös vonása, hory tenni próbá.|nak
valamit a fasiaus ellen.
- Eogy terjeeztettétck a kszettát?
- Telematrioáztuk vele a város! hory egy posta-
fiókon keresztül meg lehet rendehl
- Ha jól tudom, volt valami botrány czcl a
kazettával kapcsolátban.
- 

Ie--ig* A megjelenése után kb. eg éwel
- Mi volt a probléma?

; Lova1 IstvríÍ' egy fesis,Ía újságíró felielentette.
l:"r lqe a Független Kisgaáa Párt ery $e.|ölt újságírója. Tehát feljelentette a kazcnut to.
zissíg elleni izgatrís miaÍ, mert az eg5rik pr,nk
szamban ilyen szövegek voltak, hogy: ,,...újra
ütjuk.majd a húíkot, mindg'r újgazd6eÍ. ui'o.k
a gutlsot...''' meg,,...felkötiink ma.;rl min<ten
rohadt Horthy-imádótl....
- Ile nem csak ezek vottak-
. Igen' igaábót a botrányban még benne volt az
!ho8v^v9! egy szám' ami anól szó|t' hogy
kössiik fel CsurkÁt.
- Csurka István erre mit tépctt?

aktivistávaI
. Ebból nem lett s€mmi úert et, osak Csruka
Isván indíw,Ányoáatta vo|na' mert ez beosiilet.
sertémek slámíth41, ezert csak az indítványoáat
fefelentést, akit megsertettek. Mivel ó nem tett
semmit, nem jelentettek fel
. Es ez után mi történt?
- AÍkor volt ez a botrány, végut is,,komplex
módon'' feljelentettek. A rendórök m€8 is talál-
tak minket /engem és a pltnk haveromat /. Volt
nuílam hrizkutatás. Reggel fel 7-korjöttek, anyám
bekopogott:,,Keres a rerrdőrség''. Kimentem"
mondták hory a ,,Rap és punk a fasimrrs ellen''
miatt jiittek. Bejötte| eMttek tölem egy csomó
mindent, az összes magyar rmderground.rap
kazútáÚat es az összes üdeokazettámat is.
Tényleg nem tudom, hory miért, de még a win-
chestert i5 kiqzo1gftdft a grépembö|' es aa is elüt-
ték! A telefonos regisaeremből kiírtrík az összes
címet es telefonszímot, szóval az elériletősége-
ket.
- I)e gz nem törvéuyellenes?
. De igen, ez teles mértékberr ttirvénvellenes.
PrnaszÍ is tettem' de persze nem lett üetóte
seilmi Aztán beüuek a rendőrségre, de utrina ki
is engedtelc
- A cuccaidnak mi lett a sorsa?
. Ázokat ery hónap mulva visszakaptaí!' kivétel
á ,'Rap és punk''-ot, de abból csak hat kazenát
foglaltak le.
- A családod hogy viszonyu|t ehhez a bot-
rínyboz?
- Teliesen semlegeseir íl|takhozzá. 14 éves ko.
rom óta teljesen önálló vagyok(azntatíz év el-
telt), ea is elintéaem egyedüt ort|ni nem orül-
tel de nem is haragudtak.
. Eset|eg üzerrsz va|amit az olvasóknak?
-WORLDPEACE!
- Kösz szépen, és botránymentes továbbiakat!

Budai Melinda

ffi
/Az interjúatany nevá személye*ségi jogai miatt
nem közö{iik le./



Emberi jogok egyetemes nyilatkozata

l cikk Minden emberi lóny szabadon szülctik és egyenló
méltósága és joga van' Az emberek, éssrel és lelkiisnre.
rettel birván' egymiássa| szemben testvéri szel|entben kell
hogy üseltessenek.

2. cikk lvíindenki, bármely megkülönböáetésre' neveze.
tesen fajra' sánte' nemre, vallísra. politikai vagy bár-
nlely más véleményre, neÍnzeti vagy tirsadalnli eredetre'
vagyonÍa' születésre, vagy bármely rnás kÖrűlnrényre
való tekintet nélkiil hivatkozhat a jelen Nyilatkozatbarl
kinyilvánitott összes jogokra és szabadságokra' Ezenfelill
nem leh€tlsemmiille megkülöntlöaetést tenni annak az
orságnak' vagy teniletnek politikai' jogi vagl nemzet.
közi helyzete alapján sem' amelynek a személy átlan.
polgára" aszerint' hogy az iltetó orság vagy tenilet fug.
getIen, gyá'msÍig alatt ál' nem autonóm vagy savereni.
uísa bármely vonatkoásban korlátomtt.

3' cikk Minden személynek joga van az é|ethez' a sza-
bads.ágtroz és a személyi biaonsaghoz

4. cikk Senkit sem lehet rabszolgas:igban, vagy szolga-
ságban tartani' a rabsm|gasag és a rabsmlga.kereskeáés
minden alakja tilos.

5. cikk senkit sem lehet kínvall"tá<nak' avagy kegyet-
len' embenelen vagy lealacsonyító büntetésnek vagy
bánásmódnak alávetni'

ó' cikk Mindenkínek joga van ahhoz' hogv jogalanyisá.
gát bárhol elismedék'

7' cikk A töfvény előtt mrndcnkr egyenló és minden
megkülönboáetes nélkül joga van a törvény egyenlő
védelméhez' Mindenkinek joga van a egyenló védelenr
hez a jelen Nyilatkoz2tot sértő ninden megkülónböáe.
téssel és minden ilyen megkülónböÍetésÍe iránwló fel.
bu.1t,ással sremben

8' cilk Minden személynek joga van az alkotmánvban
Vagy a lórvényb€n rés#re biáositon alapvetó jogokat
sénő eljárások ellen a hazai bíróságokhoz ienytege..1og.
oruoslatért folyamodni'

9' cikk senkit sem lehet önkényesen letartóZtatni. őrizet-
be venni vag;r szfunűni

l0. cikli Minden szenrélynek teljesen egyenlőjoga van
ana',hory.ügyét fiiggetlen és p:irtailan bíróság méitilnyo.
san és,nyilvánosm targyal.1a, s e, határoÁn egyrésa
jogai és kötelezettségei felől' másrésa minden1llene
emelt bűnügyi vád nregalapozottsága fe|ő|'

ll' cik& (a) Minden büntetendő cselekménnyel vádolt
személy ánatlannak kell vélelnremi mindaddig, amig
bűnÖsségét nyilvánosan lefol}'tatott perben, a véaeiméhel

szükséges valarnennyi biáosíték nellett' töNényesen
negáIapitj:iü<. (b) Senkit sem szabad elítélni oly cselek.
nrényért vagy nrulaszt'ásért' amely elkovetése pillanatá-
ban a ha:ai jog vagy a nemze&ozi jog srerint neur volt
büntetendó cse|ekmény. Ugyancsak nenr szabad súlyo
sabb bünÍetést kiszabni' mint aÍnely a büntetendó cse.
lekmény elkö./etésc pillanatában volt alkalmazható'

l2. cikk Senkinek magrinéletébe' családi ügyeibe' |ake
helye ntegváxztásába vagy leve|ezésébe nen szabad
ónkényesen beavatkozni' sem pedig becsületében vagy'.1ó
hirnevében ntegsérteni. Minden szenrélynek joga van az
ilyen beavatkozásokkal vag3i sértésekkel szemben a t<!r-
vény védelmélrez'

13. cikk (a) Az államon belül minden személynek joga
van szabadon momgni és lakóhelyét szabadon megvá.
lasztani' (b) Minden szmélynek joga van nrinden orszá.
got' ideértve sajá| ha7Áját is' ellragyni' valarnlnt sa]át
ha'dába visszatérni'

14' cikk (a) Minden szeméIynek joga van az ü|dözes elól
m:ls orságban menedéket keresni és a más ors'ág n},uj-
totta menedéket élvezni' @) Erre a jogra nenl lehet hi-
vatkomi kÖónséges bíincselekmény miatti, kellóképpen
megalapozott üldÓás' senr pedig az Egyesült Nenuetek
cóljaival és elveivel ellentétes tel,ékenység esetében.

15 cikk (a) Minden szenrélynek joga van valamely á1.
lmpolgársiíghoz- (b) Senkit sem lehet senr állampolgár-
slgától' sem á'llanrpolgársága megváltoztatásának jogától
önkényesen nlegfosztani.

l6. cikk (a) Mind a férfinak' mind a nónek a|tá.assa$ta
érett kor eléÍésétőI kezdve joga van fajon, nemzetiségen
vagy valláson alapuló korlátozis nélkül há'a<ságot kötni
és családot alapitani. A hiázasság tekintetében a férÍina|
és a nőnek nrind a házass.ig' tartama a.latt, mind a házs-
ság felbontam tekintetében e5lenló jogai vannak' (b)
Hízqcsággt csak a jövendő há'astársak szbad és teijcs
be|eegyezeséve| tehet kötni. (c) A csa.Iád a |ársada]onr
termeszetes és alapvető alkotó eleme és joga van a íirsa-
daloln' valanlint az állam vedelméhez'

17. cikk (a) Minden szenrélynek, mind egyéni|eg, nrind
másokka| egytittesen joga van a tulajdonhoz' ft) Senkit
sem lehet tulajdonátóI önkényesen megfosaani

l 8' cikk Minden személynek joga van a gondolat, a lelki.
lsmeret és a vallás szabadsigához, ez a jog magában
foglalja a valliis és a nreggyőződés megváltoaatásának
szabadságát' valamint a vallásnak vagy a rneggyóódés.
nek mtnd egyénileg. mind eryüttesen, ntind a nyilvános-
sas e|ólt. nrind a magánéletben okatás' gyakor|ás es
sartaíások végzése údán való kifejeásre .'uttatiisának
Jogat.

lv.



19' cikk Mínden szenrélynek joga van a vélemény es a
kífejeás sabadságahoz' amely magába fog,lalja aá a
jogol' ho$. véleménye miatt ne szenvedjen zaklatást és
lrogy határokra való tekintet nélkül kutathassoq áMhes-
sen es terjeszthessen hireket és eszrnéket bármilyen kife.
-1ezesi módon.

20' cikk (a) Mindem sremélynek jog van bekés célú
gyulekezesi es egyesiilési szabadsághoz. (b) Senkit sem
lehet valamely eryesiiletbe való belépésre kötelezrri'

2l ' cikk (a) Minden személynek joga van a bnája kőz-
ügyeinek igazgatását:an akar köry.tlenül, akir szabadon
válasxott képvíselői útjál való Íeszvételhez (b) Minden
sremélynek eryenlő feltételek mellett joga van sajá
hazijában, \özszolgáati áIásokra való alkalmazásához.
(c) A köá4talom tekintélyenek alapja a nép akaÍatA ez
az ak^Íat grenló szavazati jog és titkos uavazis wag a
szavazls vúadsátgátt ezzel eglenértékűen biaosító eljá.
rris alapjan időszakonként taÍtandó tisztesseges vá|asaá.
son kell hogy kifejeásrejusson.

22. cikk Minden személynek mint a ti'qda|om tígiának
joga van a szociális biáonsaghoz minden személynek
ugyancsak igéuye van arra" hory - az álamo& eÍófesáté-
reí és a nemzetköá együttműkiidés eredményeképpen és
sámot vetve az eg;es orszigok szervezetével és gazÁ*
ugi erőfomisáva| - a méltósagrálroz es személyisegének
sabadon való kiGjlódésehez sziikséges gaznasi'gi' szo.
ciáis es kultunális jogait kielégíthesse.

23. cikk (a) Minden személynek joga van a munkához' a
munka szabad megváas*isátJl.oqa méItányos es kielégí.
tó munkafeltetelekhez és a munkanélküliseg elleni vede.
lemhez (b) Az e5renlő munkáért mindenkinek' bál.mi-
lyen megkülönkiáetés nélkül eryenló berhez van joga.
(c) Mindenkinek, aki dolgoák, olyan méltányos és ki-
e\égítő frzetesbez van jog4 amely szí'rnára es csalrídja
szAmata az, emberi méltóságnak megfelelő |etet biaosít
és amelyet megfelelő esetben a szociátis védelem összes
e5leb eszközei egésátenek ki' (d) Minden személynek
Joga van másokkal eryütt szakszen€zet alakitásához és
érdekeinek védelme céljriból szakszervezetekhez laló
csatlakozáshoz. 24. cikk Minden személynek joga van a
pihenéshe4 a szzbad idóhóz' neveatesen a munka idé
tar|amának ésszer'ü kortátozasrifroa valamint az iűs*
konkénti fi zeteft szabadsághoz.

25 cikk (a) Minden személynek joga van saját m"ga és
családja egeszségének és jólétérrek biaositáslra alkalmas
é|etszinvonaihoz' nevezetesen é|e|emhez ruházathoa
lakashoz' orvosi gondoáshoz. valarnint a szti*seces
szociririis szolgítaüásokhoz" joga varr a munkanélkülisig
betegség rokkants:íg' özveryseg' öregség esaére sáló'
valamint mindazon más esetekre sátó biaosításhoz.
amikor léffenntart.ási esz*özeit akaratáól fiiggetlen k&
rúlmények miatt elveszíti. (b) Áz anyasrág és a.gyermek-

kor különleges segitseghez es tamogarishoz adnak jogot.
Minden ryermek' akar luizzsstígbt' akar lúzase|gon
kiviil született, uglanabban a szocialis vrldelenrben része.
sül.

26. cikk (a) Minden személynek joga van a neveléshez'
A nerc|ésnek, lega|árbbis az e|emi es atapvetó oktatiat
illetően' ingrenesnek kell lennie' Az elemi oktatás kÓt+'
lezó. A technikai es szakoktatást átalánossá kell tenni( a
felsőbb tanulmányokra való felyételnek mindenki előtt -
érdeméhez képest - egyenló feltételek mellétt nyitva kell
ríúlnia. (b) A nevelésnek az emberi személyiseg te|jes
kibontakoztauísár4 valamint az emberi jogok es alapvetó
szábadsagok tisaeletben tartásanak megerősítésére kell
irányulnia" A nevelécnek eló kell segítenie a nemzetek'
valamint az összes faji és val|rási csoportok kóz'tti meg.
értest, tüÍelmet és baÉtságot' vala,nint az Eryesült Nenr.
zetek átal a béke fenntartásanak érdekeben kifejtetr
tevékenység kifejlódéset. (c) A vülőket elsőbbségi jog
illeti meg a gyerm€keiknek adandó nevelés megváaszt,á.
sában.
27. cik* (a) Minden szeméIynek joga van a köz<lcség
kulturíLlis életében való szabad reszvételhez, a művésze-
tek élveáséhez, valamint a tudomany hatadásiíban és az
abból szá'rmazo jótéteményekben való részvételhez' (b)
Mindenkinek joga lan minden átala alkotott fudom#
nyos, íroda|mi es műveszeti termékkel kapcsolatoc erköl-
csi es anyagi érdekeinek vedelméhez.

28. cíkk Minden személynek joga van ahhoz' hogl mind
a rársadalmi, mind a nemzetköá viszonyok tekintetében
olyan rendszer uralkodjélq amelyben a jelen Nyilatkozat.
ban kinyilvánított jogok es szabadsagok teljes hatiillyal
érvényesülhessenek.

29. cikk (a) A személynek kötelességei vannak a közis.
ségge| szemben' amelynek keretében eg]edül lehetséges
a személiseg szabad és tetjes kifejl&ése. @) Jogainak
gyakoÍliisa és szabads:igainak élvezete tekjntetében senki
sincs alávetve más korlátozásruk, mint arnelyet a törvény
kiárólag mások jogai és szabadságai elismerésének és
tisáeletben tartísanak biaosíuisa érdekéberr' valamint a
demokratikus társadalom eÍkölcse' közÍendie és általá'rros
jóléte jogos kö!€telményeinek kielégítese érdekében
megállapit' (c) Ezeket a jogokát és sz:badsiígokat semmi
esetre sem lehet az Eryesült Nemzelek celiaival és elvei.
vel ellentétesen g/akorolni.

30' cikk A jelen Nyilatkozat eryetlen rendelkezése sem
értelmezhető úry, ho5/ az valamely áLllam, valamely
csoport, vagy valame|y eryén részere bá'rmilyen jogot
adna arÍa' ho5l az itt kinyituinított jogok és szabadsá-
gok megsenrmisítésére irányuló tevékenységet fejtsen ki'
wgy ilyen cselekményt elkövessen.



AsWeIő a síneken
Ez is csak o|yan nap volt, mint a tobbi. Nem, ez még csak'nem is a szokasos

Vo|t. Áfta|ában nem nézek TV-t, de akkor épp egyedü| vo|tam, és bizony sztrnyen
unatkoáam. Ezért jobb híján meg|estem, 

.miúét 
traktá|ják a közszo|gá|ati- és

kereskede|mi tévéaáór a hozzám hason|ókat. ..Tiltott szerelem'', .,Homok titkai'',
..Bor és hatalom'' meg ehhez hason|ó közkedve|t szappanoperákka| talá|koztam'
me|yek szivszorító éÉériséggel ecsete|ték a brazi| és kata|án multimi|liárdosok
nyomoruságos és gondokkal-te|i é|etét. De ez a Íajfta sötétség még mindig sokka|
vi|ágosqbb vo|t, mint az ez után kÖvetkezo.- 

Talán a Fókusz vo|t, de az is |ehet, hogy a Forró nyomon' Mint már
em|ítettem, ritkán nézek tévét, így végü| is nekem tökmindegy. Egy rövid szőke
hajú műsorvezető hö|gy - akit ha férfinak nem is, de nőnek se lehetett tekinteni _

felkonferá|t egy szömyú balesetet, me|yben - ha jól em|ékszem - három ember
halt meg' Egy vasr-rti át1áróra a piros je|zés e||enére hajtott fe| egy arrtó, melyben
egy assiony és két gyereke utazott. A vonat megy amerre a sín viszi, ezért sem
ki[eru|ni, sem megál|ni már nem tudott. Sajnos megtörtént a ta|á|kozás' me]y
kÖvetkeáében az alrtóban utazó mindhárom személy é|etét vesáette. ||yen és
ehhez hason|ó híreket napi rendszerességge| hallunk, igy a hétköznapi ember már
a képemyőre sem néz, ha mondjuk a konyhában épp öt tojást ver fe| egy om|etthez,
kedvenc hírműsorát ha|lgatva. Ta|án éppen ezért gondo|hatta az operator, a vágő,
a rendező és |egfőképpen a szerkesáó, hogy egy-egy |átványos manőverre| újítani
kéne, hogy megorizhessék a népszeruségÜket. Es most már tény|eg a |ényeg: az
..anti-nó,' konferá|ása után egy rÓvid ideig a vonatot, síneket és a roncsot |áthattuk
és hal|hattuk a témáva| fog|alkozó riportert' aki megdöbbenését fejezte ki a
balesettel kapcso|atban. Majd pedig úgy 8.10 másodpercig az egyik á|dozat sínre
ki|occsant agyve|ejét vé|tem |átrri, majd két-három vágással késóbb egy másikét,
me|y egy fa |eveleire hul|ott' A legnézettebb tévécsatomát figyelő nézők újabb
hosszú másodpercekig vizuálisan tanulmányozhatták, miként csapnak le a legyek
egy késő őszi nap. a fa|eve|ekre hul|ott húscafatra.

Nos, én köpni.nye|ni nem tudtam, hányni anná| inkább' Mégis megpróbáltam
kezdeni va|amit magammal. Hal|gattam kedvenc Dire Straits CD.met és magamhoz
tértem.

Utó|ag csak azon gondolkozom, hogy a számomra már rég hitelét vesáett
médiumok (újság' tv stb.) szenzációéhségének szab.e valami határokat. 3 évnyi
tanu|ás és e|ég sok fizetett munka r-rtán egy kis tú|zássa| á||íthatom, hogy fotis
vagyok. Jártam olyan helyen' olyan eseményen, mely szenzációnak számított, és a..megbízók'' világosan és egyérte|műen fe|vi|ágosítottak arró|, hogy a
nézőtlo|vasóUha l|gatót ez érdekli.

Nem tudom, mi a rosszabb: bárgyú szappanopera a szebbné| szebb,
bosszúál|ó holgyekke| vagy a vágóhíd. Aba1az, hogy a nézótezérdekli.

'/t . Békési (pici) Gábor



Az októberben készített PoLIMEDI,A-felmérés utolsó kérdésköre a Politechnikum
telel,lziózási szokásaival, ízlésével volt kapcsolatos. lme a visszaérkezett 320 kérdőív
válaszainak kiértéke|ése

Mi a kedvenc sorozatod?

Rém rmdsffilád

Pau|a és Pallina

Vészho|yze(
i

;RsYel
s"rátbk köá

BmrÍy Hil|s

Melt@ Placa

Jóbarátok

Második caók

Supsman

Rffilinda

Fam, aho| é|ünk

sunst B€ch

Seaquest

Rex fe|ogyelö

MaÍimar

LE Maria

JAG

E|s6 csók

Dallas

B.Í és hddcm

Brod{yn South

Coba 11

CsillagkryJ

Dalsm's 6 a ..

DÍagÜú'l

l.|€{kl6

ld&sau

JuHd\alaki

|€ifmidám

M|l€Íium

MsiminpcsiHe

NKd Odeon

snpsm csdád
g'dss

EcrrBzedok

TC{dde kdop

Tv'in ped6

x-dd*

JSe



Mely tévécsatornákat kedveled?

RTL Klub

TV2

TV3

HBO

Z+

SpeKrum

MTVl

VIVA

cartm N€lrcÍt

Euro sport

Duna

MTV2

Msá

MTV

sziv TV

RTL

N'G@gÍaphic c.

Egyéb

I

38

34

/
Néze|-e hirműsort? Ha igen, melyiket?

RTL hÍBdó

Tények

Fókug

MTvl Hindó

Hi13

Nem né: híÍmú$Ít

Nap|ó

EsÉb

TV2 Hlndó

Jó eslét Magyarorgág

Este

AKák

Fókug +

Időiáés

Fffiónyo|m

l.lapkette

AkhÉ|is

t\'aq6 feühs€

Te|e spoít

Szabadság tá

M p W



Ki a kedvenc w.s személyiséged?

EsÉb

Nim

Fábry sándoí

Frideíikug sándoí

Báiz András

Erós Antónia

Kó* L. Adotí

Pálffy |sfirán

Po|dvtsák Mónika

cátvotgyi János

Stahl Judit

Vsebes |stván

B@hkfr Gábor

Horyáth sá|árd

l!b6iAnikó

Aigner szilárd

Bá|int Antónia

WEy Tamás

Ba|ó GÉrgy

Bárd6 András

Bóíéznai Endí6

Boíos Lajos

csbár J9nó

csbá! zsu6a

Emil

Fíoi Tamás

Gaüa Mik|ós

HaEányi Levehté

Jusá Lásáó

Kéri Kitty

Ko|6y Pótoí

Koltay RóbéÍt

Kíistóf Pétoí

LagEi Lajcsi

Métykúti Ilona

Philip

vágó |stván

Vámos Miklós

Vamus xavéÍ

Mi a kedvenc TV músorod?

Esyéb

Heti hets

Esti shords

FÍijerikug shw

esti a&my

sportkóaetítésk

Fom l

Dáridó

Gálv.'|gyi shN

Várom a párom

MMM

K@sto|ó

Kész átverés

Fonó nyomon

ALF

Alteíégo

Csl l lz

ExtÍém sportok

FÍoidcsziá

FriléíkUsz szubjekl|v

H&ai pá|ya

HlrmOsorok

Izé

Játák határok né|koI

Kedvenc magzin

Kíiminá|is

Megáló

NyáÍi íi|mí6áivál

tnök kéÍlák

PéípalvaÍ

RögtÜn

s.éíen69kelék

sááÍlat

Tébo|ygó

xx' század



A KPTV.hírado ügvében

A január 6-i csütörtöki tÍintetés uÍán, melvet a KPTV híradÓva| szimpatizáló és
a készítésében résztvevó polipolgárok prezentá|tak, azt hiszem, mindnvájan
fe|figve|tünk egy kicsit a műsorra'
.,HalóCtik' a KPTV? sokáig Úgv tűnt, hogy igen. Kicsit utánanéztunk annak,
hogy mi tÖrténik. Errő| Ha|acskával beszéltem.

. Mióta veszel részt aktívan a KPTV híradó készítésében?

. szeptembertő| Vágok és forgatok a stáb t'gjaként.

- vé|eményed szerint mitő| csökkent ilYen drasztikus mértékben a hír.
adó nézettsége?
r|iszÖr azt gondo|tam, hogy a mÚsorban lévó témák nem érdek|ik az embe.
reket. Vagy nem olvassák a p|akátokat. Az e|só fe|Vetésre viszont rácáÍo|taka
tények, hiszen a szemé|yes meghívók hatására a |egutóbbiVetítésen 90.en
jelentek meg.

. Mit tettetek' hogY többen beülienek a vetítésekre?
- Egy erős rek|ámkampánw csiná|tunk. Ez végül is több.kevesebb sikerrel be
is jÖtt. A késŐbbiek fo|yamán tt]ntetést csináltunk az e|mÚ|t csütörtök min.
den szúnetében. |tt végü| is arra akartuk fe|hívni a figye|met, hogy ebbó| az
iskolából már rengeteg jl do|oo e|ttjnt, és nem kéne hagyni, hogy a híradó-
nak is ez |egven a sorsa. A |egutóbbi vetítésre a 'GTl VagV nem gó|?.' játékka|
és szemé|yes meghívókkal készu|tÜnk. Ez a módszer be ís vált' hiszen erre a
vetítésre már 90.en Vo|tak kíváncsiak"

. Mióta tart ez a romló tendencia?

. Paita, mióta |étezík a műsor, folyamatosan csökken a nézettség. Tava|y pé|.
dáuI egyá|ta|án nem Vo|t KPTV híradl. lclén peclig megprlbáltuk fe|é|eszteni.

. szerinted mi a célia a miisornatt és kiknek szót?

. Főként az isko|áért, az Ísko|apo|gárokért, a KozÉLETISGÉoÉBr. Azoknak, akik
nem voltak az adott eseményen hírkoz|és a cé|ja, és azoknak akik ott Voltak,
egy feIeIevenítés.

o|yan mÚsort pedig nem lehet csiná|ni, amí mindenkinek tetszik, de ha Vala.
kinek épító je|legÚ kritikája Van, Vagy úgy éni, hogy jobb műsort tudna szer.
keszteni, írjon nekünk, és mi továbbítjuk az Öt|eteket a stábnak.
E-mail: polip.politechnikum@mail.poli.lru

(A témával kapcsolatban ld. még a Polip-kérdőívet a k<ivetkezó oldalon!)

x.



PoliMédia felmérés
KérüÍt' hog1 gondolkodj el az alábbi kérdésekerr' válaszold meg azokat, és dobd be a kivágott-
kitöltött ívet február lO-ig a Csoncsi vobájában elhelyezett Polip.g5rüjtőládába! (Ne feledd, hory a
következó lapon is vann1ft kérdések!) Köszönjük.

a szerk.

l. Láttál-e már KPTV.híradót? Ha igeq kb. hányat?

2. Szerinted mi a cé||a a KPTV-híradókat készító stábnak x fitrnjeikkel?

3. Mikor szakítanál időt a filmek mepézesére?
l ebédsztilretben' az N25-bq
. isko|a után. az N25.ben
. tanítás előtt a bejáraü folyosón
. valamelyik 15 perces szíinetben a ftldszinti folyosón
r osaályidőq a teremben
o máskor, máúol éryedig:

4. Szerinted mik az értékeik az elkeszült bírtadóknak?

5' Szerinted milyen hibái vannak az eddig bemutztott filmeknek?

ó. Milyen témák feldoldoását kérnéd a filmkészító csoporttól? Mik érdekelnének?

7. Melyik politechnikumi hírközlési forma (reklám) hat rád leginkább?
. szórólap
r plakát
. skolarádió
. osztályfónöki közlés
. eg]éb' mépedig

yz a. Eryéb

xt .



\a
Polip kérdőív

lapot?Szoltad-e olvasni a Polip c.

lgen

Mi a véleményed róla?

Nem

3' Miről olvasnál benne szívesen?

4la, Ha ónáiló lap lenne, haj|andó lennél érte fizetni?
(Csak nyomdai költseget!)

Igen

4/b. Ha igen, mennyi lerure a maximum, amennyit rááId,omá|?

Farsang

Elkezdódött a mulatságok szezolja; itt a farsang! Bár a űgasságok ideje élr.ől éwe eljön, rnég sirrcs
tisaában mindenki a-al' hogy mikor kezdődit vagv ér véget.
Az iinnepek és a bójt-idószakok évszázadok óta a kíilönbözó vallásokhoz kapcsolódnak' ánr azoktól
időközben el is váltak. Abban teljes egyetértés van, hory a farsang vízkeÍeszt után kezdódik, ám befe-
jezésével kapcsolatban hazánkban eltérőek a vélemények. A legkiilönb<izőbb társadalrni rétcgek által
is elfogadott vallási szokások, előírások szerint a farsang húwét elón 40 nappal, hamvazószerdával
fejeződik be. Elüleg hamvazószerda előtti napon, húshagyókedden még lelret mulatságot rcndezni,
árn mivel keddi napon a legpitkábban szoktak bált rendemi, az utolsó farsangi rendezvényekre felte-
|ret<íen előtte lévő héwégén kerül sor.
Helyenkónt, többnyire fudatlamágból vagy figyelrnetlenségből, netfu az üzleti érdekek mindenek Folé
belyezéséb<íl a báli szezon mélyen belenyúlik a nagybtijtbe. Ennek ellenére előbb-utóbb véget kell
érnic, biszen egesz évten nrégsem lchet mu|atozni. Már csak azért sem' mert akkor elsállna a far-
sang varázsa'

Nem

Yn .
Frei Kini
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Név

? ?

JIhTf,K
Itt egy felsőtagozátos matekdolgozat Los Angeles egyik iskolájábó|.
Aki helyesen megoldja, és a megoldásokat a |evezptéssel eryün bedobja a fiildszinten Iévő gyiijtólá-
dába, az sorsoláson vehet rész. A sorsolás helyéról és idópontjáról a rádióból éÍtesiilhettek.

Los Angeles School Disrict
Felsőtagozatos Matematjka Dolgozat

Gang--

1. Mike"nak Van egy 30 t ö|tényes piszto|ya. Ahogy a highway.en kocsikra |övö ldözik,
1o közü| csak 6-ot talál el. és minden atka|ommal 13.szor |ő.
Hány |övö ldözésben vehet részt ané|kül, hogy újra kel|ene t ö|tenie?

2. Johnnak van 2 dkg kokainja. Elad Jimminek 8 grammot $32o-ért és 2 grammot
Bi|lynek $80-ért.
Hány do||ár értékű kokainja marad meg a végén?

3. Richard 3 |ányt futtat. Ha minden ÍéÍfi $65.ot f izet, hány férfit ke|| egy-egy lány.
nak felszednie. hogy Richard 8o0 do|láros napi kábítószer szükség|ete Íedezve |e-
gyen?

4' Jacob fe| akarja a 25 dkg heroinját hígítani úgy. hogy 2oo/o-kal több profitja le.
gyen.
Mennyi 'hígítószerre" van szüksége ehhez?

5. Wil l ie $2oo-at kap egy BMW |opásáért, $So.et egy Chevro|etért és $.|oo.at mikro.
buszért. Ha lopott 2 db BMW.t és 3 mikrobuszt, hánY Chevyt kel| topnia, nogy
$BOO-ja legyenT

0 Robert 6 évet t ö|t bört önben gyi|kosságért' A zsákmánybó| a része $1o.ooo vo|t.
Ha a nő, akivel összeál lt havi 1oO do||árt kö|t, mennyi pénze marad, ha kij ön a bör.
tÖnből, és hány évet fog kapni ha, megö|i a nőt, amiért e|kö lt ö tte a pénzét?

Forditotta : Pogríny Krisaina

Jó szóralt'ozást!

Sikeres fejtörést!
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Szépirodalom Vagy szennyirodalom???
A kérdés az: lelret-e művészetnek tekinteni Petri Gytirgy költészetét, illetve lehet-e egyáltalán

költészetnek tekinteili verseit? Ez akkor merült fel berrnem, mikor valakinek felolvastam a követkeá
költemérryt (.|)' és az illetóból olyan reakciót váltott ki a vers, amit talful jobb, ha nem írok 1e.'.
Ezért lettem kiváncsi' hog1 más hogyan reagá| majd az olvasottakra, mi lesz a vélernénye?!
A kérdésre persze mindenkinek magának kell válaszolni' ezért senr tbglaltam állást arról, lrog1 én
lrogyan gondolom a dolgot, s mindenféle elóítélet nélktil olvassátok el a verset; persze szeretném, ha
a válaszokat velem is, illetve az összes olvasóval megosáanátok.
De lássrrlr a verset:

Petri György:
K. M. szerelmes éneke

,,Miért nem szeÍetnek angem a nók?
Gyurí' mondd meg nekem, miért nem szeret
egyik
Lepedékes nyelvú, pál|ott picsájú
Lankadt kurva sem?
Irnáimba foglalnám a nevüket,
Lihegnék' mint egy trubadur'
Kacagnél mint ery bajazzó'
Elvenném felesegtil (le van szarva!),
Miért nem szeretnek engem a nők,
Ezek a tefves kis pinarnancik,
Eu áhíattal ejtem ki a retkes nevüket
Minden fogmosás elótt,
[s most otthagyon ez a Margir is,
Miért? Mer' mondtanr neki,
Mikor a múltkor bógni kezdett"
I{ogy fuiia már ki (a szenrét)
Vagy hagyja abba,
En nem bírom a tocsogós csajokat
(az anyja halt meg neki vagy kije),
lrá' most mi rosszat morrdtam neki.
hogy mennyen a kurvaanrryába,
meft én most dolgozom és utálonr'
ahogv a szőrök recsegnek az orrában.
amikor levegót vesz,
és ettől nem hallom a konczsuzsát
gépelés közben.
Erre elment.
Ezek a szar kurvák, öregem,
Mindentől felhtuzák az orrukat.

Ez az Enikó meg . -.
llát nem igaz!
En szeretem
A nőket, meg nem vagyok prűd meg minden.. '
De báromsmr láttam,
Es nem le akart smárolni egy kapualjban?
Igy ahogy mondom:
Nyelvespuszit akad,
Adni. Belelógatta aá a Íonda nagy
Piros nyelvét a számba. Es nem hord nyelwartót
sem.
I{át megmondtam neki,
Hogy ál|jon meg a menet'
Elóbb lakás és egásaencia,
Aaán akarjon pusziz*odni. De akkor se velem,
Mert engem rrern így neveltek.
(Pedig szerettem volna,
ha megliéri a kczem, nagyon májdig lány volt9.
de hiába' nálam első az elv:
mindent a szemne!
semmit anrrak a ronda folyós kezenek
- le akart tapizú! Hát ezt neki!
Miért nincs egy rendes nó? Aki nincs,
Ezek mind varngk.. szelelnel párolognak,
Szaguk l,an. Alkor is nő a lrajú,
Amikor gépelek. Pedig csak aztkérem, hogy ne.
Ez a legkevesebb.
En tökéletesen tudok alkalmazkodni'
Mosok lábat, tisaán tartom a teÍloot.
PerfeLt agglegeny vagyok, valósárűleg
Az abaj,lrogy tulságosrn üsaelem
Ezt a sok iiherongyot."

Hát ez lenne a vers, amirő| tres#ltern, dc úgy gondolom nem |ebet valakinek a munkáját egy vers
alapján megítélnt. ezétt méggyűjttittem néhányat (kedvenceimből):
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Töprengéseimből

Az rossz volna, ha vo|nának legyek,
Annak sem öÍii|nélq ha puskám volna,
Mert nem fudnám, hogy mitévő legyek
A puskámmal. Ha viszont u3yanakkor
Vo|ná'nak legyek s puskám - az igen|
Hunyorítás' rátartás, még jobban hunyorítás
- elmászott. R.rítartás,hrrnyoríús,
lejjebb' kicsit! Még lejiebb, kicsit. '.
BUMM!, .

Rátartás, hrmyorítás... na, persze, ha
Nincs légy, nincs puska - nincs gond.

Bosszú

Én bármit tudok' amit akarok.
Pélúául elkezdek majd zsugoror|ni'
Méretarányosan, ölelkezes közben,
S kifogyok belőted. otyan pici
Leszek, hogy a szőreid kőze fudok bújni.
Ósszekeresel mi.denütt a lepedőn,
Iűvé teszed az egész ág1meműt értem
- mig végre hajsáldrótvékony vihogást
hallasz a hasadrót miniatür.
ferfiasságom himbálva ott futkosolr
es ciripelek: ,,Kellenék neked?''

A sertés énekeiből

I

Dohogva, mint g {p, zabá|ok.
Reggel van, dé| van, este van.
Emésáek bambrtn, komoran,

Langy |ében tankadok nyakig.

Tócúm vizében nnpszilánkok

Rozsdásodnak alkonyatig.

2

Csak vakargassátok nyakam.
Én nem leszek kolbása se huÍka.
. Saját belembe töttsenek?
Minden seÍtés átkozza meg
Atyját' k e vi|ágra kúrta.

(Reggel van, dél van' este van.
Már uem hagyom le mocskos ólam.
Belé hízok jó szoromn'
Csak börömmel rohad le rólam.)

Tamás orso|va

Köszönet Tibornak a PoliMédia felmérések kiértékeléséért !
(ld. YIJ - ix. oldalak!)
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Marc Ghagall

"Egy szép napon
-de hiszen a napok
mind szépek-,
mikor anyóm
éppen a kenyeret vetette be
a lapóttal,
megfogtam lisaes könyökét.
-Mama...
Én|festő akarok lenni. "

(Marc Chagall)

Vé|eménye, de vehetjük ezt inkább egy chaga|li tanácsnak is: ha va|óban a do|gok
je|entését akarjuk képben megfoga|mazni, ne a gravitáció t<irvényére |egyen gondunk,
mert akkor a puszta ábrázo|ás |esz csupán az eredmény, hanem merjünk kö|tőkké |enni,
homéroszi, dantei érteIemben.

Amit a költők megmertek tenni, azt műve|te Chaga|| a festészetben. Kereste a va.
|óságot, de nem okoskodássa|, mint a tudós, hanem a-za| a kü|ön|eges tehetségge|, amit
képze|etnek neveznek.

Chaga|| 1887. jú|ius 7-én ha|va szü|etett Vityebszk kÜlvárosában, a zsidónegyed-
ben egy kis faházikóban. Nem akart é|ni . mondja. Szurká|ták gombostűve|, megmártották
egy vödör vízben, mig végre egy gyenge nyávogást ha||atott. Chagal| anyanye|ve jiddis
vo|t, de beszé|t oroszu|, egyaránt tanulta a héber és a ciril| írást. Művészetének mindvégig
a|aptémája marad a család és a vityebszki zsidó é|et. E|só rajzaitó| a |eguto|sókig őá|
újbó| és újbó| reproduká|ja az alapé|ményt, mindazt ami gyermekkorában beleivódott. Mű.
vészetének a szrj|ei é|etében nem jutott szerep, az ő é|etük azonban annál erősebben
hatottak művészetére.

Anyjáró| írja: "Tömérdek fájda|om' korán ószü|t haj. Szeme a könnyek egész vá.
rosa."

"Azt ke|l hinnem, hogy őbenne lappangott, őbenne bújt meg va|aho| a tehetségem, és
mindent továbbadott nekem, csak az eszét nem."

'Chaga|| ézékeny, szorongó gyermek volt, bégető szeretetet érezve minden őt kö.
rü|vevö ember iránt. Minden adandó |ehetőséget megragadott, ame|y az önfej|esztés
segítségére vo|t hegedü|t,-verseket írt. Nagyon szeretett aiudni, de nem éjszaka, hanem
reggel' amikor egy napsugár az ereszük alá ért és onnan nézett be hozzá. A vajas kenyér,
mint va|ami örökérvényű szimbó|um mindenhova, még az árnyékszékre is e|kísérte őt és
testvéreit. A kü|önös é|vezetet pedig az adta meg, amikor est.e odacsiná|hattak a kerités
tővébe.

Ami a |eányzókhoz va|ó viszonyát i||eti, o|yan vadul tudta nézni őket, hogy a kis|á-
nyok' mint akiket hipnotizá|tak, követték őt az udvarukba' aztán egymás gy<lirése után
e|vá|tak. A hölgy, akit társául vá|asztott, Bel|ának neveztetett, szerelmuk e|ső |átásra szö-
vődött, és Be||a halá|áig kitartott'

(folyt. köv. a februári számban)

KVI

Gregor Judit
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A Ferencvárosi Nyari Játékok Kht. és Ferencváros tnkormanyzauínak
oktatási' Kulturalis ás Sport Bizottsága

<irlnr.pÁLYÁZAToT HIRDET

g.D(. ker. Töriik Pál u. 3. sám alatti, korábban Pinceszínház néven ismert és 2000.
szeptemberétöl ismét mükiidö színhríz úi nevének kitalálására.

Az..i$,,sntúána Ferencvárosi Nyríri Játékok Kht. iránltrísa alatt, a nyarankénti' Bakáts
téri- nagy zenés program köszínháá társaként, a rendes szÍnhráai szezonban fog
müködni a kamara.musical (rockzenei is), a kamara.opera és batett' a dráma a
komédia' az elöadói este\ programszínesítö befogad&,színházi és dirákszínházi
müfajok terén.
A' srjathán és eryben a Nyári Játékok vezetöi . Miklós Tibor és Kocsák Tibor .
korrlbban Rock Színhráz meghatrírozó müvészei volta|g a hazai musioal és rockopera.
irodalom ismert szerzöi. Uj színházuka! annak müvészi irányát t€kintve és a
lzeru9zést. köziinségkapcsolati felmércsek tapasztalatait figyelembe véve, nem a
korábbi Pinceszínhriz néveg hanem az új törekvéseket kiÍéjezo néwel szeretnék
elindítani' Mivel idehaza máshol nern |átható művek bemutatásrá kesztitnelq ök maguk
'a zenei és drámai kü|ön|egessegek színháza' megjelölést érzik a rréwá,lasztás
eligazító irrinyrínak.
A uérmek . természetéböl adódóan - fiapprí'rrsnalq meg|egyeáetönek és 8z ügy
egészére utalónak kel| lennie.

A pátyázatot kiírói a Ferencvárosban müködö közepiskolrík körében hirdetik meg'
remélve, hogy a kertilet középiskoláinak diakjai és tana."i s,í,,"sen és nagy számban
vesznek résá a névadiís ti'tletének versenyében. Így nem csuprín a szíah!,z'ái a neve is
a keriiLlet fiataljaihoz kötödik majd.

Ap6|yázat eredményéröl neves müvészekböl álló zsüri dönt.
A pá|yázat határideje: 2frX). február 15.
A pályázatokat a Ferencvárosi Önkorrrrrfuryzat Polgármesteri Hivatal címére: 1092
Bakáts tér 14, Pá| Tibor nevére, a{rt borítékban, az ötletadó nevéneh iskolájának és
címének feltiintetésével kérjiik eljuttatni.
A q{trrázat díja: 1ffi.ü)0 Ft.- és az új színház 2000.2001. évi bemutatóira szó|ó
csa|ádi bér|el

Budapes| 2000. január 26.
Pál Tibor sk.

Ferencvárosi Önkormrírryzat
alpolgármestere



A POL|GRÁF természeÍes me||ék|ete. lV. évf. |. szám - 2000. január

- a JgdomúnyrőI lolyamalos lövőldőben -

A harrhadik évezred egész éves ívben fordul a sar.
kunkba, yannak akik már elkönyvolik, az óvatosabbak
megr'árják koszöntésével 2001. január elsejét. A tudo.
mány és technológia Íejlődését Íigye|ők is mintha vala-
mi Salvador Dali . íéle vízióban étnék meg ezeket az
éveket. Ha egy-egy tudományt. kutatási teriiLletet vizs.
gálunk, rréha eldreszaladn,i, máskor késni látszik az idó.
Ennek oka egyfelőI az, hogy a kulatásokat finanszíroá
államok és magáncégek íielcti ér.dekei folpon változ.
rrak, de néhány. a 2000. évre megálmodott felfedezés.
ről is biztosan le kell mondanunk. Harminc éwel ez.
clŐtt mé8 nyerésben voltunk a termévettel szemben, a
,,baráti,,Szovjetunióban akkoriban ncm csak az idő, de
néMny folyam irányát is visszaÍoÍdították. .Iirlán ek.
kcr épüt egy atomerőmű Kiev mellett, ami egy csa.
pásra mcgoldotta Ukrajna jó részének energetikai gord.
iajt. A csaPás később más íormában is bekóvetkeietL a
íalu nevét pedig megtanulta a világ. A világ globáis

élet értelmét kel| keresnii'rrk . mint ahogy azt némely
íróember igyekezett - hanem a hosszát kell minél rra.
gyobbra nyújtanunk. Mivel értelmes ember könnyen
értelmetlennek ítélheti az élct végső értelmének kóre.
sését' nézziik inkább a foná mibentétét! A horizonton
átbukóésta-lán végre lenyugvó 20. század egyik|egna-
gyobb fe|fedezóse az élet fonalainak, a nuktlinsavak-
rrak a megismerése. A ter€mtés misztériuÍna a 3. évez.
red kedvenc játéka lehet, ha nem is az Internetről le.
tölthetó formában (de talán virtuális veráóban hama.
rosan ez is elérhető lesz). A Human Genom Proiekt az
emberi faj.genetikai információjának megfeitésót,céloz-
za, 23 pár kcomoszómánk DNS moleku.lánaknul<leotid
sorÍ€ndjét a világ |egnagyobb biokémiai laboratóriu-
maiban kuhqák. A tudósok elég jó| álnak, talán 3.4
éverr beliil ,,készen vagyunk" . azaz vannak. Kőzben

azért már kideri.iLlt néhány izgalmas dolog' Ka-
tonavise|t férfiemberek ismerik a ',cen.er'r,el talán még a

\íost minden új

a i jndékkosara kimcríthetetlen. van
rcnnc atomen€lBia. 8yomi rtószer és

tjvágás', szokását, amikor ís a leszcre|és

r ihogva körbefutunk egyre na8yobb szo.
bécsMnkban és addig játszunk vele,
:mcddig Íel nem robbary meg nem
n.irgez, íel nem melegszik vagy
tan egészen elhiiüyÍt. A természet

előtti időben az öreg harcos naponta le.
vá8 egy centimétert a gyárilag másféI

méteres szabócentiMl. Az utolsó
darab a szolgáat vé8ét ie|enti, ek-
kor az alakrrjatot szánek ereszük'
leszerelik. Úgy Iátszik. hogy szerve.
zetünk seitjei sem örömkatonák, ók
is vagdossák a fonalat és előbb.utóbb

Íel is mondiák a szolgálatot. Áz élet-
ben maracláshoz a szervezet seitieinek

meg kell újutniuk, ez rendsz.eres osz.

mesterséges ízesítő, géntechnotógia
tx globális fe|melegedés, újabban pe-
Jrg Internet. A csomagokat bontoga-
I i tudósok ncm mindig tatáliák me6 a
hJ5ználat i  utasításokat,  vagy mire
meglenne, addigra már va]ámilyen
vcllel bólelt kiragadta a kezii't'b6l és ki
|udia mít csinál vele? Ahogy magunkat
|\mercm, ez a kíváncsiság és meggondolailanság
] I0\ oDcn sem lo8 változni, és bcvallom' már előre ta-
jc|8atom az úiabb Pandora -szr|encék meqlepetés€it.

Itt. van mindjárt az emberi Íaj lónyegi p-,outa^eju, u
paradicsomi öröklét e|vesztése, mi t.ou6 ónnet tuaaia.
ban való élet és majd a csúf ha]áI. Tudósaink most ép.
pcn azt ígérik, hogy 

"ejh 
ráériink arra még.,! Nem áz

tódások útján történik. A használat cél.
jából |egombolyított DNS Íonalakat
ilyenkor gondosan fel kell spulnizni az

- 
nT." célra szolgáló fehériékre, hogy aztán

testvériesen el lehessen osztani azakaí.az ut|
. -dok közott. Dehogy.hogynem, mindenosztódás-

ná| clvósz egy kis darab a kromoszómákat |cáró da-
rabból. Ha ez a ,,telgmer,, sz-akasz vé5leg elfogyott, a
sejt többé nem képcs összccsomagolni]eú'or aibszio.
dás hclyctt az öngyilkosságot (apoptózist) vátasztia.
At|a'gosan50 vágás után kövátkeái É a sc|thalal, nrlía-
ebbő| persze mi csak azt érzékeljtl*., hogy már me8int



PoL|ÉszTER 2o0o. JÁNUAfl

()Icgcbbck lettünk. Vannak olyan se1.
tck, amclyck önmaguknak fclmentest
ac1nak c halálos ítélet alól, csakhogy
vclük a szcrvczct halandó egészc
nom tud mit kczdeni. Ezek a rákos
daganatok, amelYek egY cnzimmcl
rnlndig v isszaíonják maguknak az
credeti sálhosszúságot. A tclomeráz
cnzim génje ismert, azt könnyen be
lchet építeni akár minden sejtbc. A
halIhatatIanság paradicsomi kcrt jó-
nck egyik ku]csát akkor találnánk
mcg, ha az í8y örökéletűvé tett seit-
vonalak együtt is tudnának műk<}d-
ni a szervezct egószségét fenntartva.
Addig meg;kellene elégednünk né
hány száz éVes életkorral, de ez azért
még messzo van, mint Makó Matu-
z-sálemtől.

A htxszú élet egy dolog, a másilg
hogy tudnunk is kell ió kép€t Vágni
hozzá.Eznéhány óvcn bclül talán mir
csak pérrz kérdése lesz, hiszen elhasz-
nálódott arcbőrét saiát szervtenyésze.
iéból bárki póto|tathatja. Leg|obb lcsz,
ha még idciekorán gondolunk öreg-
korunkra, no perszc nemcsak testre
szabott nyugdíjbiztosítássa-l, hanem
nóhány embrionáljs sqtünk ideiében
való lefagyasztásár'a|. Akkor aztán
semmi akadálya, hogy tiregkonmk.
bary M az eredeti iqyáÍi,, fődaÍab Íel,.
mondia a szolgáatot, €gy€8y Veset,
r'qat (s7Ár^y at, combot...) készjttcs.
sünk a szerutenyesztőkkel. A betegsé
gcktő| scm kcllenc fclnünk, hiszcn
olyan mesterséges vírusokat állítha.
tunk elő, amelyck az igaziakhoz hason-
lóan mindenkit megfertőznek ugyary
de nema betegseget, hanem a kóroko.
á elleni vódclmet alakítiák ki. Ncm is
tudom, vajon akkor az esti híradók
műsoreladói mivel fogják í8y té|víz
idején rémisztgetni az egy kís gennyes
járványra mindig fogékony publiku-
mot?

Valahol a texasi prÓrin van egy kis
falu, annak szélén egy nagy kutató.
intózet. Ta|án néhány óv mulva min.
dcn ember ismcrni fogja a telcpiíós
ncvót? Kiev mellett már sikcriít... .

A szubjektív jÓvőnézés még
folytatódni fog, addig is a fcnti tó-
máró| bőwebcn:
http: /wwworigo-hu /tudomany/
elet/000123ha.htÍrú

veresg

Yfrczons
KöZELEBB A FÉRFI FoGAMzÁsoÁnó nBlrrrÁxoz

A Leicester University (Nagy-Britannia) tudósai és 8enovai kutatók a
Naturc tudományos hetilapban arról számoltak be, hogy egcrekbcn 90%-
kaI csokkentctték a mcgtermókcnyítés hatékonysá8át.

A genetikailag m&osított kJsórlcti ál|atokban drámai módon rcduká]-
ták az ondóvezeték simiznIrutárnk ossz-ehúzódásait serkentó Íolyam.l-
tokat. Az ondóvezcték simaizomzata a szcrvezet ve8€tatív idcgrostok.k'al
lcgsűrűbben bcideg7-ctt sávctci közé tartozik. (Az ondór'czetéken kcmz.
tiiLl keriilnck az órett spermiumok a mellékheréből az ondóba az ejakuiáció
során' s a vezeték összehúzódása is se8íti mozgásukat.) A hatást ú8y értók
el, hogy az ondór'ezcték sejtjeinek felszínéről eltávolított:ík a P2X1 jc|zésű
Íehérjékct. E fchérjék receptorként ('jelÍogó kószülékkónt,,) műk<ylnek, s az
idegrendszeráltal kiadott utasításokrételéert felelősek. Műkcidcsüket meg.
akadályozva elérhető, hogy az ondóvczctók ósszehúzódásai jelentős mér-
tókben csokkenienek. Ennck következtóben nem, vagy csak mínimális mér.
tékben kerirlnck spermiumok a kilóvellt orrdóba.

A módszcr újszerűsége, hogy nem hormonális hatások alapul, s való'
színűleg az emberi ondóvezeték fehérjéi esetóben is alkalmazható lennc'
A kutatók már tÖbb óve folytátnak állatkísérleteket, de a súlyos mellék.
hatások miatt kudarcba ftrlladtak az eddigi erőfeszítések. Az úi eljárás.
ná| ilyen veszélyek nem állnak fenn: a kísér|eti állatok párási képességci
és fumivarsejtjei nem sérr'iLltek. Madásul az e|iárás ellentétes hatású r,á]-
tozata . tehát a P2X1 fehériék serkentése. a fórfi meddőségek cgy részé.
nek kczeléseben is hasznáIható leheine.

Kérdés, hogy a hölgyck maradékta|anul mcgbíznának.e egy ilyen ha.
tású tabletiában. Dr Sally Hope nőgyógyász (oxÍord 6P) szerint a fclfc-
dezés igazÁn izgalmas ós érdekes, de a maga részéről nem tartana elri1
megbízhatónak egy ilyen tablettát.

A umtuuÁHl IMMÁR BlzoNYíToTTAN ERőSEN RÁxxelrő szen
A marihuánát fogyasztókban tiz'enhatszor nagyobb valószínűsÓgge|

alaku]hat ki feji vagv nyaki daganat, mint a ,,Sima,, dohányosokban.
A Kaliforniai Egyetem kutatói elsőként iclcntették be, hogy a marihu.

ána használata bizonyítottan rnegnöveli ktiLlönféle fe,ii és nyakí dagana.
tok kialakulásának kockázatát. ,,A legtöbb ember nem gondolja, hogy a
marihuána es a rák bármifélc kapcsolatban lenne,, . mondja dr. Zuo-Frcng
Zhang, a vizsgá|atok vezetője. ,,Valóiában a marihuánában lévő rákkeltő
anyagok sokkal erősebbek a dohányfüstben }évőknél.'.

Már korábbi tanulmányok is iclezték' hogy a marihuána íogyasztása
oIyan molekuJáris Váltoásokhoz Vezethet a légutak hámszöveteibcn,
amelynek következtóben rák alakul ki. Most először végeztek átíogó vizs-
gálatokat ennek bizonyítására, 3,10 szcmély bevonásával. A kísérletben
rósztv'evóknck bonyolult kérd6ívct kellett kitölteniük, amely marihuá.
na- és alkoholfogyasztásukról, illetve dohányási szokásaikról faggatta
őket. A válaszok alapján az egyes kockázati tényezők hatásait megíeleIő-
en szét lchctett választani, így a kiértékelésnél a marihuána használatá-
nak kóvetkezmónyeit ómagában is tanulmányozhatták. A kísérieti ala-
nyok kőzül 173 személy valamilyen feii vagy nyaki daganatban szcnvc.
dett, mí8 176.an ncm voltak bctegek,

Az adatokból egyórtelműen kiáerü|t, hogy a rcndszeres marihuána fcy
gyavtók kózÓtt . akÍk rEponta több száat elszívrrak - sokkal több a daga.
natos beteg, mint a ,,sima', dohányzók közótt. A marihuánában lévő anya-
gok ugyanis - amellett, hogy egyébként is erósen rákkcltók . legyengítik

o----]-::'*"*"qt"-"""q* 5Y
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anyaEban bekövetkezó kéros váltoásokat' lgy a mari.
huánát fogyasztókban 16szor rragyobb valószínűség.
gel alakrr|}nt ki feji vagy nyaki dagarnt' mint aki ,Ésak.,
dohányzik. A tudós szerint ezek után mindenkinek tud.
nia kell. hogy a marihuárra szívása - akárcsak a doMny-
ás önmagában . rákot okozhat. A kutató azt is elmond.
ta, lrogy napjainkban nem véletleniiLl emelkedik az USA.
ban ugrásszerűen a szÁ|., nyelv., gége. es garatrákos
esctek száma: a .60.as évek hippi nemzrdóke mo6t ért
abba az életkorba, amikor a szervezetbcn eddig halmo.
ádó elvátozrisok már beindíthatiák a kóros sejtburián.
7ásokat. E8y.€8y daganat kialakulása általában nem hir.
telen kóvetkezik be. A karcinogén (rákke|t6) anyagok
folyamatosan halmozódnak a szöv.etekben, s egyre tóbb
váltoást (mutációt) okozrrak a sejtek genetikai anyagá.
ban. A mai nézetek szerint sámos i|yen változasnak
kel| felhalrnozódnia. s ezután indu.I meg a daganat ki-
alakulása. :

Az USA-ban,is a marihúm a legnagyobb mennyi.
ségben fogyasztott könnyű droÍ]. B€cslések szerint a 12
óvesnél idősebb lakosság 31 s74:aléka rnáf Í(gyasztott
vagy rendszeresen haszrrá] marihuárút. A h]dományos
vizsgálaiok hamarosan nagyobb körben folytatódnak.

HoGY HALT MEG NAGY SÁxoon?
Avilágotmeghórlító NagySárdorhalálárrakokát a mi

napig talágatiák a történészek. Besaélnck mérgezésről,
malárjáról, túl sok alkoholÍ.ól, le8újabban pedig aztálí$álq
hogy baktérium okozta furtőzés vc{ta gyilkoo

NagySándor Kr. e' 323. június 10én váratlanul halt
meg Babilonban. amikor hadseregéve| többéves hódí
tó hadjáÍat után Indiából hazafe|é indult. David
oldach. a Marylandi Egyetemkutatóorr'ma és Eugene
Bor2 kirténész szerint Nagy sándor tííuszban húnyt
el. A tífuszt szalmonellával fertőzött éte|től vagy ital.
tól lehct €lkaPni. A fertőző kór manapság is rendsze-
rcsen feliiti a fejét o|yan helyekery ahó| az ivóviz
szennyvízze| keveredik, Ha nern kezelik mcgfe|eIő an-
tlbiotikummal a betegeket, 2G307-uk belehal a kór-
ba. A források |eírják, hogy Nagy Sándor hirtelen bc-
tegedett mcg. s mintegy tíz napig szenvedett a halála
előtt:.ráztA a hideg, verejtékezett, teljesen le8yengíilt,
rcndkívÜl magas láz gyótörie, és heves Íájdalmákra
panaszkodott. Végii.l kómába esett, és nemsokára meg-
halt. o|dach szerint számos Íertóző betegseg mutát
sok.hasorüóságot Nagy &ándor panaszaivál, d-e legin.
kább a tífusznak Íe|elnek meg a tűnetek. A heves-fá;-
dalom a lcgszembctűnőbb: a kutató szerint ugyanis a
nem keze]t tífusztól perÍorálódhat a bélfal. Aálmóle.
tet támasztia alá egy fennmaradt küönös lcgenda is:
íindor teteme - állítólag . a hőség el|enérc scí indult
oszlásnak néhány napig. A tífusznak van cgy ritka
komplikációja: bénulást okozhat, amely fokrá fokra
plralizálja a.testct, s megbónítia a lógzéit. lrhctsegcs'
hogy Nagy Sándort már akkor haloltnak futték, mic.
Iőtt a halál tény|e8escn beállt volna.

lsszeá|lította Baú Géza. Fomás: www.otigo'hu

200 eues a galuáns|cm
A legegyverűbb ga-lvánc|em akár egy darab almába

szúrt rézlemez ós egy cinklemez segÍtsegévcl is elkészít.
hető. Az ilyen gyűmölcs. vagy zőldsógelem kb. 1 V fe-
szii'ltséget képes adni-

A galvánelem kiíejezés Luigi Galvani (1737-1798) o|asz'
anatómia Professzor nevéből szÁrmazik, Történt ugyanis
Bolognában 17ff.ben, hogy Galvani felesége ruíthás lett es
az on'osa békacombból kesziilt erősítő húslevest írt elő
sámára. A bekák nyúzása során azt tapasztalták, hogv a
combok ibszerándultak, amint a szikével ho77áért€k es a
közelben egy dórzse|ektromos gépet műk.xltettek. A le-
genda szlrint Galvaniné teker8ette ezt a 8éP€t (bete8en?),
amely a*kor nagy attrakció volt. Galvani további kísérle,
teket is végzctt. ám a jelenséget tévcsen egyfajta ,álati

elektromosságnak,,tartotta. Nem rugy csoda ez, hiszen
nem Íizikus, hanem anatómus volt.

1791-ben calvani közzé tette me8figyeléseit, így a kor
sámos tudósa figyelt Ícl az érdekes jelensegre. A paviai
egyetem professzora Alessandro volta (1745-1827) is el-
véBezte a kÍsérleteket, maid egy 1792-ben írt leve|ében
rámutatott arra, hogy a ielenség csak akkor megy vég.
be, ha két ktllónbcjzj fém érintkezik a békacombbal.

Volta sok kísérletet vé8zett, amelynek nyomán mcg.
éPÍtette az első egyenáramú áramforrást, a róla e|nevezett
galvárrelcmet a Volta.oszlopot. A Volta-oszlop egymásra
helyezett réz|emezekMl, savval átitatott papírból vagy
texdliábóI és rézlemez€kből áll. Hasonlóan egy rakott Pi-
|acsintához. Méretc és alakia miatt nem hasonlított a mai
kicsi és rr'.criem zsebte|epekhez, gombelemekhez, de ko-
moly feszüségeket lehetett vele előállítani. Minél maga.
sabb r'o|t az elkésátett ,,rakoft palacsinta,,.

A Volta-oszlop nagy lcndüJ.etct adott az e]ektromos.
sággaI kapcsolatos kíserleteknek, így hamarosan lehető-
vé vá]t az elsó vízbontás elektrolízissel A találmányt
Volta még Bonapartc tábornoknak is bemutatta és ezt
több festmény is megőrökítette.

. M1 rr.úr egyrc kisebb méretű, egyrc tartósabb galván'
elemek haszná|unk. Ezek ún. száiazelenek, ?uízen az
elektÍolit itt nem vizes oldat. A galvánelemek nagy ré.
sze-rrehézfémeket tartalmaz' ezér1 czekct semmikdppen
se dobjuk a háztartási hujladékok közé, mert a nehézfé-
mek ionjai mérgezőek és fclhalmo zódnak az é|ő szerve'
zetekben. Gyűjtst.iú< őket óssze és az erre a célra kialakí-
tott gyűitőkbe dobiuk el (van ilyen a Poliban is)!

NéMny érdekes webcím:
Régi galvánelemek (Edisonian.com Museum) .
wwwed isonjan.com / pO07ba *s. htm
A galvánelemek története (Duracell) .
www.d uracell.com,/ Fun_Learning /Scicncc /
battery_scicnce_chcm. html
How Batteri €s Work . www.howstuÍfworks.com/
battery.htm

Főző Attila (kemia@sulinet'hu)
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Röviden ü DUDről
Az 1985.ben a Sony és a Philiphs találmányaként

megielent a Compact Disc és a hozá tartozó leiátszó,
ami annak idcién forradalmasította a zenchallgatást,
mjd kesőbb a számítiástechniMban tett srert óriási nóP
szerűs€Í€. Ennek fő oka a nagy táro|ókapacitás (650
MB), valamint a gyors és könnyű kerclhetőség' Nemso.
kára mcgjelentek az első CD írók' majd az újraírók. A
'90<s évek elején már multimediás a]kalmaások töm-
kelege haszna]ta ki a CD-k adta lehetőségeket. Az mpeg
tómörítesi technológiát Msznáó vidcó C}k 74 pcrc.
nyi Íilmet tudtak tárrolni VHS minőségben. Kósőbb az
mpeg II. tömorítéssel már kózel ,,broadcast 

,, képmin&
segct és Dolby Surround hán8ot is tudtak e 12 cm-cs
korongokró,l.Visszajátszaní. ám a közel két órás filmek
így is csak 2.db diszken fértek e|. Nem beszélve arról,
h.ryy .í8 az mpeg technológiához nem kel'lett kü<jn
haniwar+'t váslralnunk a sámítógép szoÍtverMl vé
gezte a kitöm.irítést, addig az mPeg II..hőz már
dekó<lerkártya kellett ami az akkori kózel 50 czcr forin.
tc,s árát nézvc nem volt igazln csábító altermtíva.

Mint látható tehát megérett az idő egy új, a kilenc.
venes évek e|várásainak is megíeleló új adathordozó
létrehozásának.

A DVD clég nehezcn szúletett meg, az elektronikai
óriáskonszernek háborúja csaknem egy évvel hossab-
bította mcg a me8jelenéset, végtiLl is megáliapodtak a
szabványban és világra jőhetett a CD utódia. A DVD
egy 12 cm átmérőjű' a CD-hez megszólalásig hasonló
korong. olvasásához azonban vékonyabb lézerfóny
nyaláb sziiLkségcltetik, í8y nagyobb tárolókaPacitás ér.
hető eI. A DVD lcmezek egY vagy két oldalasak lehet-
nek és több rótcgben írhatóak, így akar 17 GB informá.
ció is elhelyezhető raituk. A DVD-RoMok kompatibi-
]isck a CD.RoMbls:asóval, tehát olvasiík az összes CD
Íormátumot. Nem kellett sok idő és a Íilmcégek lecsap-
tak az új médiumra és megszijLletett a DVD minded-
dig legnagyobb Íclhaszná|ási tertilete a DVD Vidco.

A '80.as évek óta a VHS videók vannak, a konku-
rens termékek nem voltak elég erősek, hogy a íelszí
nen tud,ianak maradni vagy tul drágák voltak. A DVD
új lehetőségcket nyújt a házimozizás tárházában. Egy
DVD lemezen az akár három órás film is clfór tobb'
mint 500 soros felbontással, ami jobb, mint a t-aserdisc
lejátszóé. Egy filmhcz 8 szinkronhang ós 32 felirat íl-

leszthctő, tchát könnyen megoldható a ncmzctközi for'
galmazás. Konccrtfilmek' valamint hm... erotikrrs fil.
mek esetében több kameranózet közül is választhatunk
mcnet közben. És akkor még nem beszéltünk a harrgról
ami kristálytiszta Dolby Digital, ami ma a lcgmocler-
nebb és legiobb hangminősógű profi technika.

A házi videóipar a VHS formátumnál iobb minősc-
gű és hosszabb játtékkideiű médiát kcrcsctt. 1994-bcn
a Warner Brothcrs vezette Hollyavood Advisory Croup
(tarrácsadó Csoport) az alábbi követelmónycket á]lította
fel az úí adathordozóval szcmben:

f f i1"*
wi'.-

).: 650 nm i.= 780 om

. e8yetlen lemezre férjen el egy teljes film (135 pcrc);

. a kóP a fo8Yasztói rendszercknél jobb minőségű
legyen;

. Surround és egyéb jó m,inőségű hangrcndszerek.
kel kompatibilis lcgycn;

e a lemezen 3.5 nyelvű szöveg kísérhesse a képct;
o másolás cllcn V&ett legyen'
o több kéPmóretarány (aspect ratio) köztil lchessen

választani;
. a tarta|om több Változata legyen a lemczen;
. legyen korhatárhoz köthető a fi|m megnézése'

A DVD-adathordozó újdonságai
A DVDlemez ktiilsőrc nagyon hasonlít a CD-lemez-

hez. Tárolási kapaciiása azonban az oldalak és tárolási
rétegek számától függően 7-25.szórosc a megszokott
értéknek.

. Az a|apvctő fizikai különbség a lcmezek közötr,
hogy a DVDJemez mindig két 0,6 mm vástagságÚ ic-
mezból összeragasztással kószül, és mindkét olrlalon
tárolhat adatokat. Továbbá a tc.chnológiai fejlődésnek
köszönhetően a DVD.lemez mindkét oldalán két felvé-
teli réte8 ala!ítható ki. Az olda|ak és rétcgek szímának
kombiná|ásából jótt létr€ a DVD négy alaptípusa.

Fonás:
http:/ /eiplaza.tosfu ba.co.ipldvd
http: / /www.panasonic.co. jp /dvd
http: / /www.ssi.com

http:/ /www.dvcl.hu
http: / /www.samsung.iru
http: I /www.pschocn.purcspace.cle/

cd.dvd /index.html
http: / /www.tiszanct.hu /grmwald /

archiv / homepage2 / media / media.htm
http: / /wwwdvdf utar.hu
http: / /r'wwvideodiscot cry.com /

vdwvcb /dvd /dvdfaq.htmi

Paraméterek DVDS DVD9 DVDlO DVD17

oIda|a|dréteoek száma 1t1 112 a1 a2
iézerhuIlámhossz Inml 0Jcib5u 635/650635/65063s/650
o|vasási sebesség [m/s] 3.49 3,84 3,49 3,84

kapacitás [Gbájt] q , I 9,4 1 l
Szilágyi zso|t UUTA ]Azz)
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l-] Ery közkéren forgó könyvben' a Pal|s lJxikonábu o|vmm, ho6/ máÍ a XWII. sáad kezdetén eróscn nta..koaalt uon, wjjon uúj uázad u 17ú.r|q ns. u 170l.ik é*"t i.",fiaott.", ,ot hogr akkoriban tréie" 
"o,tJr.pen.rcket is vcrtek c felitattal; 'Hört do€h wtndq, im Jahrc rzoo mten áie rrute nicht, wie att sío garcn!. - fu ta-

rl.1ü': ".nÍ:"*i 1ás.án mcg:1ucsolt4 ho8y a )o(.ik váad 1990.1muárius l.jévcl kezdódjé! majd Ígl jár.funk me8int. Mennyit írtak s me nnyit ütatkoaak a cmbcrek mos( is.
Nem fogok új vitát kezdeni; sk a kéÍdés lényegét ülágosítom meg.

",r#Tf;ffá"J""ss 
l.jéi8 hány év fo|Í ie a iaőszamiras tÉzaeb ót"? Ezerki'len- záz<,vas' pedigezer-

I.

Menjünl visn z idósánítás kczdetérc s tes/rik fel clógór, hos/ cttól Ío8v8 még csak tíz óra mult cI. Ea z i<ió.hosat a matheDatiku Ís| írja lc:

Ellenben a cfuonológus, a ki a <láfumo , i"ta; ^!,Í&?,#t,i'
u I.s6 rupn tqeI 10 órukor.

II.

Tegruk fe|-máodwor, hogr u idóvámítás kezóete ót2máÍ eg"egév nap és czen fclül 10 óIa mult eI' a mathema.tiku a idóhovt Íryfogia ími:

Szi|y KÁlmíu
(1E3t-r924)

Á cbronológw ellcnben:

A chrooológus €|lenben:
2-ik év II. hóupjáruk 2.ik mpjón 10 ómkor

A chÍonológ* tehá! mikor z éwámot lcírj* nem ma a kérdésrc felcl, ho5r u ídőuÁmi|ás ke7dete ót^ hónyév fotyt |c, hmem an,hoÚ uótz a hánydik.' 
"* 

.o". Áú;",u""i-- r'aiö. 
" 

úJá"** r'i, ""."t"aa-
LY.1-.sT.:1: 

azt t^vi hos/ uralkodás kcz'dcte óta22év tett 
"i.*..*t"- 

a 23.ik folymatban. - }Mil-
;::-';iliáilnrűügsi'o 

sxto( (a mohá6iYégéve) azt jelend hogyu idósámítas kezdeic ota tsE evfolyt
Yagis: a clvorclógw a te|ofu éveN Mrup| rupok uÁmót eg<ggrl ntgtoldja s mikor azÍ íria:

190t. év I- hónap l-ső napja,

ezen azt érti, hory u idógámítás kczletc óta l90o év o hónap o naD nult el.Ha két okos embeÍ maka.ut vitatkozík v"lein, biz;;;;Jkl"iJnil.u"n..' ho&/ a üta onnan vm' men trcmcal ma|omban őrölnek' Más a chronológus malma s más á mathe.atikuse.

Mikor kezdődik az űj század?

I rup 10óru

2.ik rup rcgel 10 ómkor.

l é v I h ó 1 r u p 1 0 ó m .

uI.
Tegpk fel hffidmr. how e id.vjo]Ítás tezdcte óta cgy év €g bónap c8, nap és ismét 10 ón mult eli ezt uidóhosat a mthcmaüku.i5, Írja tc:

SZILY KÁI},!ÁN



A TERMÉszETEs TEsTMoiGÁs ttÍ.RESZ

[|tgtéloározás
A kerékpárcás az egyik legkellcmrebb egószségvédő sport

. fő|eg nyáron.
Ugyanazza| aZ erőfeszítéssel négyszcr olyan gyorsan ha.

ladhatunk c|őre, mint a 8yalo8lással'
osszcköthetiii*' kiscbb - nagyobb kirándulásokkal, élvez-

hetiilk a szép tájat és a Íriss levegót.
Az eróíeszítést illetve a pihcnőszüneteket pedig kedvünk

és tcljesítőké'pességünk szerint adagolhatjuk. Ha pedig kevés
időnk van, már húsz Perc alatt elr'égezhetjii.k a vérkeringést
Pczsdítő edzést.

A kcrékpározás clőnye kitartást nővelő, vérkeringóst
pezsdítő és etőedzés is cgyszerre, közben fö|<isleges kilóin.
kat is lepedálozhatjuk.

Most pedig nózziik, hogyan vá}hat a kerékpárczás test.
a1zéssé.

.Iervczzünk be minden másnapra fól óra bicikliz-est, a hét.
végére pedig egy hosszabb túrát.

Kezdetben egészcn kónyclmcsen kerékpározzunk. Ez a bc-
melegítő edzest is helyettesíti (kétpercnl helyben futás és szök.
delós ennck ellcnérc iót tesz).

Leállás nélkúl mozog,iunk, a sebesség cgyclőre nem számít.
Az edzés Íokozása kezdetben, tízPcrcenkónt ot Percen át

növeljii-k a sebesseget egészen addig, amí6 bíquk anélkiiLl, hogy
kimcrulnénk. Utána folytassuk mcgint kcllemesen.

A kóvetkezó 'fokozÁs bővítsiik ki a kerékpározás időtarta-
mát egy órára vagy kcttőzziiú' meg a tempTÍizisokat - öt Per-
cig lassan' majd öt percig gyorsan biciklizzünk.

Az edzést mindig Iegalább ötpcrces kényelrnes Pedálozás-
sai fejezziú be, lazításként.

l{a,1rá, bringára fel!

LÉGY A MUNKATÁRsUNK!

VÁRJU K cI K KEl DE-r, RAJzAl DAT,
örumEtoEr. ÉRoerlóo; VALAMELYÍ K

TER M ÉszEn sM EREr TA NÁ RNÁ L!

BEKAPLAK

Pezsgős narancs-gratin

Íluáyalók 6 toiássárgá,ia, 200 g kris.
tálycukor, 2 dI száraz pczsgő, 6 narancs, 4
kávéskanál porcukor

Elkészítés Egy habüstben vagy lábas'
kában fehór.habosra keverjük a to 'ás-
sárgákat a cuJ<orra|. Hozzáadjt* a pczs1őt,
forró vízfiirdóbe állítjuk az edényt, ós hab-
verővel erőteljesen kevergetve besűrít,jiiLk a
krómet. FelÍorrnia ncm szabad, mert kicsa.
pódik a toiás!

Kivesszük a vizbő| a habüstöt, és gya.
korta megkevergetvc kihűtjük a kÍémet.

A narancsokat Eondosan megmossuk, al-
maszcrűen, élcs kósscl egészen a gyi.imölcs-
húsig hatolva, meghámozzuk ós ,,kifiléz-
z;Jk".

A krémet nó.gy kisebb, lapos, kcrck tűz.
ál|ó tálba simítjuk, csinosan a tetciére ren-
dezztj:k a narancsgcrczdcket és megfuntjiiú<
1-1 kk. porcukorral. Fclh.evítjii& a gril|sütő
spirálját' néhány pcrcre alátoljuk a tálkákat'
és csak addig sütjiiLk a narancsos krémet,
amíg a cukor egy kissé mcg nem pirul a tc-
tején. Melegen, a tálkákban hagyva tálaljul'.

Megjegyzés: nemcsak kÜlönösen finom,
dc egyszerű és ,,kényclmcs,, r'endégváró,
mcrt minden kcl,lóket előkészíthetünk, de
csak közvetleniil a sütós/táalás előtt tcgyiiLk
a 8yümolcsöt a krém tetcjóre, mert lcvct
ereszt és fclhígítja a krémet'

Jó ótvágyat!

nghrt5rtter)
M--/ry

Szerkcsztő és tcirdelőszerkesztő:
Főzó Attila lászló

Szerkesztőség:
Közgazd asági Poli technikum
1096 Budapcst, Vendcl u. 3.

E-mail: polieszter@mail.poli.hu
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Felelős kiadó: Horn Gábor
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- a vizsgaidiíszak után -

Gertrudis rossz po|itikája Magyaror-
szág sorsa rovására ment ki.
Gertrudis hatalmas bá|okat rendez,
aminek a |evét az a|acsonyabb réte.
gek isszák meg.
Az ország gyengé|kedik.
A szere|em nem je||emzó a korra.
Gertrudis akkor húzta ki a gyufát' ami-
kor előrántja a tÖrt'
Gertrudis |eto|ja Bánkot'
Gertrudis megpróbálja megö|ni
banKot' ami a saját ha|á|ába torko||ott.
A kirá|y leinti óket erról.
Bánk nem tudta e|donteni' me|vik
problémávaI fog|aIkozzon és uesoka||t.
Az ország he|yzete pocsék, attó| sér.
tódött meg Bánk.

. Bánk maga a|att Van, szere|me és gyer.
meke ha|á|a, bÜntet|ensége mind-mind
csódbe juttatják szemé|yét.

. Bánk teste megmaradt, de a le|ke orökre
eIszá|lt.

. Már a mú végére fóhósünk életének ér-
telmét e|veszti.

. Bánk sére|mezi a királynét.

. Bánk egyjó bán.
e Quasimodo kÜ|seje egyá|ta|án nem meg-

nyerő, sőt visszataszító, hiszen két vál|a
között van a feje.

. Wa|demar az őni|t szere|mes őni|tséoé.
ben ugyan hason|ít Szaffránra. de amiaz
te|jesen máshogy hibbant meg.

. Az egész é|ete Willynek soha nem voit
reá|isan pozitív.

. Meghatotta a bírákat a |ény vise|kedése.

. Fokházba zárták.

. A fiú a nagyvárosban kietlenül bo|yon.
gott.

r Jancsi magátó| esett Volna teherbe.
o Vizy Kornél és fe|esége házasok vo|tak'
. A cse|éd, miután megolte kitartóit, nem

tudta megmagyarázni, az író ezt az
egyes embeÍekre bízta, ők ta|á|ják ki' |e.
gyen egy kis fejtörés is a könyvben.

. Koszto|ányi a |e nem írt összes pontos
rész idcive| hagyott magának szabad te-

ret az eset|eges rek|amációk e|len.
. A műben megtatá|ható írónia halom a ko-

mikum fokozását biztosítja.
. Most már ézelmesebb a szöVeg azá|ta|'

hogy több éze|em van benne.
r Tarta|om né|küli tarta|ommal feltö|tott mon.

datok.
. Ezek a sú|yos ézések csak a hetedik feie.

zetben vá|toznak szóvá'
. o|yan eszközÖket haszná|, mint egy koítő,

s így a va|ósághűség megszűnik.
. A Vers drasztikus végig feszii|t hangu|ata

|s romantikus Vonás'
. A vers végig le|ki hul|ámvasút.
. Va|ójában a mú végén sem tudhatjuk meg

eme mikéntet'
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