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az IT 2000. április 4.i íi|éséről

Jelen voltak.

Monolpoli
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Intentív o..
Balhé'SoK(K) .
DeHAt.
IUT A Jazz'
Munkásosztá|v.
Polisz
LeG-o
Szmai l0
KAndi
HAmiS
PsychO
Döntésképtelenek
Polifom:
BUX.A:
DOK
tanárok:
vendég:

Levezető elnök: Marosvári Péter

l. Beszámoltak a DtK megjelent képviselői - akik egyben a Poli-szülinapt rcnt]czr:.
nyek szervezői - az április l6-i tirurep terÍv'ezett p,og'u'n1á'ól Megtudlrattuk, hogl rjclc'.,l: -
a közkívánafurak engedve - váLrosi vetélkedő lesz. Arészleteket a ÍMT utáni naptlkbali ; .-
merhetjük meg. Arrnyit elarultak a rendezvénygazdrík, hogy a Belvárosban kell nta.1d kcr:irlr
az.állomásokat' a nap Ítí segítőjének Juhasz Norbertet ké;ék fel, és a verélkedő biráit a
DtK biaosítja majd.
2. Napirendre került az iskolai drjak kérdése. A DÖK folytatru kir,ánja a hagy,olnatrt
saját díjakat fog az arra érdemeseknek kiosztani azévzárőn. Áx i, r.tuatiolta. hogy' a koráb.
bi óvekkel ellentétben a diakok á|tal odaítélt díjak gazdá.la is lesz, nem 

""';J;' 
hogy a díja-

zonak mega|Ítzó, elfeledett lrelyzetbe keruljenik.
A többi iskolai díjat (egyharrgúan) kiosztásra érdemesnek tq,tJ"k Valamenny'i díj odaítéiésé-
re minden iskolapolgar javas|atot tehet, írásban - INDSKLÁjSAL - ter1eszthet fel bárkit. ós
az lT-képüselőn keresáül vagy- személyesen juttathada el jeltjltjernek ievét Czibor Erzsi.
hez, a diiak fővédnrkéhez. Aje|öltek közül az IT fogla kivilasziani - titkos szavazással .-
hogy kik részesülnek elisrnerésben.
(Emlékeáetőül a díjakól ld. a 2. sámú mellékletet:,1
Uj díjat is alapítottrrnk, a T,egnépszenibb iskolapolgár díját. Ennek odaÍtélése nttnden t:Ll.;.,polgrír közvetlenü| kinyilvánított véleménye alap1ái történik Felkérjük Főző At1ilát. tererl:l.

:::::1::h.ikai 
íeltételeit annak' hogy a s'rí'rnítógépes lrálózatonlelölhessen és r'oksL.l-

nasson nünclenk|.

diák

fOtn Xuti

szülij
Nemeth Lajosne
l]ohácsné Kazai Zsuzsa
Kiss Ida

Csillag ZoItánné
-Schleer ].anrás Farkas Beatrix

Ganzer Adrien Ganzer Gáborné

" ;ókei Jozselhé
Bohács futa

Pataki Judit
Szaller Nlónika
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3. A legutóbbi IT-döntés óta - a megszólalók nreglátásai alapjan . tisáább lett az iskola'
beválni látszik a .'írrka-fal''. Jót tett a közös tereknek' lrogy új szemétvödrök kerültek rnin-
denhova, igy - az A/19. termet kivéve . megoldható a fölösleges hulladék ku|fuÍált ellrelye-
zése.
I]elmerült a szelektív hulladékgytiités ötlete, annak kornyezetbaráttá nevelő, szemléletvál-
toztató pozitív hatása, de míg az elszállítással eá nem tudjuk összhangba |tonti, az ér1eltne
megkérdőjeleződik, így egyelőre nenr foglalkozunk az új progranr kiútelezésével.
f:hhez kapcsolódott az aztdea, hogy- figyelnret kellene forditani arra a kérdésre is. lroturarr
.ion a szemét. Felméréssel, anyagmérlegge| és más szükséges módszerrel kutatni ke|lene a
megnovekedett szernéünennyiség fon.ásait, csökkentésének lehetőségeit. Ajrínljuk a környe.
zetvédelemmel és élennódváltozással foglalkozók figyelmébe ezt a kérdéskör.t!
4. Aurél tájékoaatott bennünket arról, hog.v a Politechnikum Alapíwrányanak Kuratóri-
umában változások történtek' az isko|át alapító intézrnények kÓzül az egyik stáfusza, jogr,i-
szonya átalakult. Errnek következtében. ajogtisztaság érdekében - új Alapiwanyt kellet1
létrehozni, melyrek kuratóriumába új diákképviselőt is kel| delegálnurrk. Ivlivel az I.t-
diá*képüselcik igen kis sziá.mban jelentek meg az lT-tilésen, a jelölést, választást elnapo|tuk.
Felkértiik Aurélt, hogy a következő IT.ülésig készítsen irásbeli tájékoztatást a megváltozott
helyzetről és arrnak szükségszeni kovetkezményeiről, hívjon össze rendkívüli megbeszélést a
diak IT*agoknak infomrálású céliából' hogy nrá.jus 9.én megtarthassuk a válasaást. (|d l.
számú melléklet!)

Legközelebb május 9-én, a győze|en napján. Íél ötkLrr találkozunk, arnikor egyebek koz't az
tskolai díja}ról és a kuratóriumi dirik tagságról le sz szó.
Az ülés elnökét ésjegyzőjét a diakok adJák,

Budapest, 2000' ápri l is 5'

Jakab Judit' jeg'vzó

'*,.'J,TÍ;.'"ji.#i.
Iskolánk támogatására, képüseletére jón letre a kozeljövőben a Budapesti Politechnikrrm
Alapitvány, mely évek alatt átveszi a fenntartóijogok gyakorlását is a piilanatnyilag műkódő
Politechnikum Alapítványtól. N4indkét szervezet-kuratóriuma úqán iroz döntéseket, végzifeladatait. A kuratórium tagjai jelentős támogatóinli képüselői 1virÁv, ÁÉ-aEcoN .tu.),valamint a IX. kerületi önkormányzat küldöfte és eg'v fiiggetlen.pedagógus, oktatási szakem-ber, Pál Tanrás. Állandó tagja a kuratóriumnak .gy a.tigatt ''ito e*, o, aíuror, képviselő;e,
akitjelölés alapjan az Iskolatanács l,álasá.
Az a|api*Ínyi munka kb. negyedéventént egy dé|előtti elfogla|tsággal jár. Ekkor szüjetnekdöntések a Politechniku-rn működésének.jcivőileli irányairól' i.1 t.uelJny,egek esetleges elin-djtásáról, költségvetésről, a törvényes ..it.iae, felteteleilől' szaknrai re;tesltese1,.ot stt,.
IélF logy érdeklődjetek a kuratóriurni tagságról, állítsatok jelöltet, j"elentkezzetek, biszen
P:|u:: 

Rita jelerr1egi képüselőtök érettségizikl helyére fél éven belüi valószínűleg új tagotkell váiasztani, hacsak futa nem lesz itt ötötléves.
Po|itechnikum, 2000. május 02'

Puskás Aurél, ügyvezető koordinátor
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2. számú rnelléklet

Díjak a Po|itechnikrrrnbarr

Az Év diákja-díj
olyarr diak kaphatja, aki sikeres a tanulásban, az iskolai közéletbcn:rktivarr t.ószt l,esz, kinra-

gasló er.edményt, teljesítményt nyújt va|a-rnilycn szabadidős tevékenységbetr. r,agy annak

szervezéséberr. Jutalnta: az isko|a külr;n szolgáltatásait egy éven keresztül ig}'enesen lrasz-

nálhada (táborok, kiil- és be|földi utazások stb') Trir.gyi juta,lom: a lragyományosan lila

cmblómás póló, táska, oklevél.
Az Évfo|yam diákja-díj
olyarr diák kaphatj4 akinek az adott évfolyauion mind tanulrnárrvi, nrind közéleti mtrnkája

kiemelkedő. Jutalma: mappa' oklevél.
Az Év szülője-díj
az a szülő iskolapolgá'r kaphat.1a, akr aktívan, segít<ikészen részt vállal az iskola életr.lbcIl.
rnunkájában. Jutalma; lila emblémás póló' oklevél.
Politzer-díj
olyan iskolapolgar.kaphatja, aki valamely iskolai nrédium munkájában rendszele S.n IL;\,'i
vesz, alkotásaival gazdagítja, szinesíti az iskolarádió/ KPTViPoligráf/PoliI-SZter cgr,c[l kr-

advárryok arcuiatát. Jutalma: graűrozott töltőtoll' oklevél.
Post-PoIitechnikum-díj
olyan végzett politechnikumos diák kaphaqa' aki középiskolai tanulrnán1'at lle1.e.1cze 'c tl::trl
is tesz valamit (rendszeres tevékenység, szolgáltatás, alkotás stb') az adtrtt tanél hcn a Poli-
technikumért.'Iá'rgyr jutalomban, oklevé|ben részesül.
Í.ül ig Jimmy-díj
olyan (nern tanár) fclnőtt dolgozó kaphatja, al.ii kimagaslóan ter'ékenykedik az t>kLll:l: kr','-
élet valamely területén - munkakörén kívül. Jutalrna: tengerészsapka' oklerél
A Legiobb osztá|yközösség-díj
oly:lr, a tagjaira odafigyelő, eg}mást elfogadó, együttnűködő közösség kaphat.;a. arttelr ai.
tív résztvevője az iskolai rendezvényeknek is' Jutalma: l5 ezer forint
Fehér I|olló.díj
az adott tanévben a leg;obb tanulmrl'nyi eredmény.t elérő osztály kapia. .lutalnra' l-S e ze r l....
rint
Az Év csoportja.díj
olyan spontiín szerveződő iskolai csoport kaphatja, melynek tag;ai a tanév során fol5 arnattl-
san' kozösen tevékenykedtek, és ebből a ténykedésből va|amilyerr közös produkció. pro.
clirktuln született. Jutalma: 20 ezer forint
A Legnépszerűbb iskolapolgár-díj
cnnek odaítélése minden iskoiapolgrir k<izvet|enül kinyilvánított véleménye a|apján tőr.ténik
Jutalma még nem eldtintött.

A fenti díjak odaíté|ésére minden isko|apolgár javaslatot tchet, írástlan. indoklás-
sa| terjeszthet fel bárkit' és az lT-képvise|őn keresztül vagy személyesen juttat.
hatja el je|iiltjeinek nevót Czibor Erzsihez, a díjak fővédnökéhez. A jc|öltek közül
az IT fogia kiválasztani - t itkos szavazássa| -, hogy kik részesülnek e|ismerésbcn.



IISKOLABIROSAGI
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HATAROZA'FOK

A Je|tnek Gábor (szülő), FÚlöp Szi|via és
Karcis Gábor (diák), Láng Andrea (tanár)
osszetéte|ű lsko|abíróság 2000. március
21-én a kovetkezo Ügyeket tárgyalta'

Ponori Thewrewk Anna
(Munkásosztály) iigye

Anna a 26 igazo|at|an órá1át a rendszeres
B:20 utáni késéseiból, az idónkénti B.15
és B 20 kozotti késéseiból, a testku|túra.
órákró| va|ó hiányzásábó| és kétszeri ii.
Ietékteien he|yen vaIi tartózkodásából
gyűjtotte ossze'
Határozat: Az lskolabíriság Annát szi.
gorú megrovásban részesÍ|i és a ko-
vetkező tárgyalásra visszarendeli be-
számo l ás i kötel ezettség g e l,

Nagy Mihály (Munkásosztály) iigye

Mihá|y a 24 igazo|at|an óráját a rendsze.
res B:20 utáni késéseiből, a rendszeres
B:,Í5 és B:20 kozÖtti késéseibó|, két test-
kultÚra óráró| va|ó hiányzásábó| és két.
szeri i||etékteIen heIyen va|ó tartózkodá-
sábó| gyűjtÖtte Össze.
HeE1g3!: Az lskolabíróság az elhang.
zottakat és MiháIy előéletét is figyelembe
véve Mihá|yt szigorú megrovásban ré-
szesíÍj és 30 igazolatlan óra elérése
után a Politechnikumbót kizárja'

Petö Gergő (Munkásosztály ügye

GergŐ a 23 igazo|atlan órá1áit a rendsze-
res 8:20 utáni késéseibó|, a rendszeres
8:15 és B.20 utáni késéseibő|, két test-
kuItúra-ráriI va|ó hiányzásábó|, egy
egész napos hiányzásábó| és egyszeri
i||etéktelen helyen va|ó tartózkodásából
gyűjtötte össze.
Határozat: Az lskolabÍróság az osztályfő-
nÖköket is meghallgatva Gergőt szigorú

megrovásban részesiti és 3o igazolatlan
óra elérése után a Politechnikumbol ki-
zárja.

Fehér MarcelI Valentin (Munkáso.) iigye

Marce|| a 21 igazo|at|ar óráját kétszeri egész
napos hiányzásából' négy testkuItúra.ráró|
va|ó hiányzásábó|, két egész órás késésébő|,
az idonkénti B:20 utáni késéseiből, az idón-
kénti 8.15 és 8:20 közöti i késéseiből és egy-
szeri i||etékteIen helyen va|ó tartózkodásábó|
gyÚjtotte össze'
Határozat: Az lskolabírTság az osztályfinÓ-
köket is meghallgatva Marcellt szigorú meg-
rovásban részesiti és 3o igazolatlan óra
elérése után a Politechnikumból kizárja'

Szarka Eszter (Mun kásosztáIy) iigye

Eszter a 16 igazolatlan oráját ot testku|túr.a-
óráró| va|ó hiányzásábó| egyszeri. egész na.
pos hiányzásábii és időnkénti 8:20 utáni ké-
séséboI gyűjtötte ossze.
Határozat: Az iskolabÍróság F.sztert megro-
vásban részesíti, és a kTvetkező tárgyalásra
v i ssza ren del i beszá m o l á s i k iitel ezettség -
gel.

Bartos MÍlán (MunkásosztáIy) ügye

Mi|án a 16 igazolatlan óráját négy testku|túra-
óráró| va|ó hiányzásábó| ki|enc egész órás
késésébő|' időnkénti B:15 és B:20 kozÖtti ké-
séseibő| és két óra i||etékte|en he|yen va|ó
tartózkodásából gyÚjtotte ossze'
Határozat: Az iskolabírTsá7 Mi|ánt megro-
vásban részesíti, és a kovetkezi tárgyalásra
v i ssza re n d e! i b e szá mo l á s i kótelezetts ég.
gel.

Vendel utca, 2000' március 21.

Láng Andrea' az IskoIabíróság nevében
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Nem tudom, feltunt-e valakinck, hogy ez a rovat november óta hizuryzik ̂ Wd€Nf '
ból. Persze, nenr azéft, mert azóta rtincs sikeres rryelwizsgázónk, csak Jolrn lrianyát
neliéz pótolni.

Tehát lássuk a névsort:
német középfok ..C'. típusti:

Mátyásfalvi An na (KAndi)

angol középfok ''C'' típusír:
Béres Miklós (Psycho)
Borsányi Andrea (Psycho)
Daróczy Vilmos (Psycho)
IIerczeg Tamás (Szmarl 0)
Levendovics Gábor (Psycho)
Sebő Rózsa (Psycho)
Tarján Zo|tán (Psycho)
Wilheim Gábor (Szmarl0)

Grafulálunk mindarrnyiuknak !

I:lnézést kérek, ha barkit kihag1,tarn.
számban megjelenik a neve.

Kérem, reklamáljon, és ígérem, a következő

A nyelü rnunkacsoport nevében: Varga Adricnrlc

ÜoveteTl eReDMeNVeK MNJUS 4-eN
Lec-o.
|NT(NZíu oízTÁLV
szMNRío
MUNKÁso.pousz
PSVCF}O

81 PONT
7ó PoNT
ó7 PoNT
59 PONT
55 POfiT
51 PONT

KÁND|
)UTA )\ZZ
HNMIS
DtNTésKépTeL€t€K
PouÉoM
DEH/T

50 poNT
3í PoNT
30 PONT
90 PONT
2O PONT
11,5 PONT



Reagá|ás Cf. Hay cikkeire
Kedves Cf. Hay!

,,Padfirkák,,

orÜlök, hogy az ,,unalmas órák''-ró| ír.Íá| és nem egyszerűsítetted |e a kérdést az
,,unalmas tanárokra'' ' Hiszen az é|vezetes órákhoz Iegalább két do|og kel|. lzgalmas
diákok és izga|mas tanárok. EgyetértÜnk. Kívánok Neked (és mágamnak is) jo
(obb) órákatI

,,PáI Dénes üove,'

Az igazo|atlan órák késésekbő|, igazo|atlan hiányzásokbó|, köte|ezo irákrit va|ótávo|létekbő| adódnak. A Politechnikum egyik alaptorvénye: ha va|akinek 30 igazo-
|at|an órája van, az nem fo|ytathatja a tanu|mányait isko|ánkban.
Ugy éaem, vagy nem tudod.ezt a szabá|yt Vagy nem |áttad tisztán Pá| Dénes he|y-
1etének kÖrü|ményeit vagy fé|reérte|meáed a áo|got' Ebben a kérdésben tehát nemertek Ve|ed egyet, a határozat a Po|i szabá|yainak (és egyébként a közoktatási tör-vénynek is) megÍe|e|ő.

Molnár Laios

T]RBAN.NAPI

P cf  L IT| (-t-)K ' . l I  gÉ uó r=,q.

ztrtrtr. vÁlus 25.
csÜ|öilök

15.00
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. |||. NlEGYEoÉtl .

Az a|ábbi események után lehetett pontokat kaoni:
. Rtplabda. házibajnokság .
. Minitenisz - házibajnokság .
o AKG - Poli Íbcigála (visszamenöleg)

RÓplabda szakkÖr
Tornaházi Party Villámtornák (1.anerök
pt:ntjai visszameIröleg)

. EGYENI VERSENY -
Csak az e|ső tíz he|yezett ercdménvéve|!

1. .;.Ptffi;r{ji oeHAt
z ,,rffifl!S.S:: i::::;: Sanarlo
3 ]PÍ'il$.tr$]jNg'á::.]:i.::... DcHAt
4 t$iffiSgjffi,,,.;t.1r.'1:. Szmarl2
5 ,,#ffi i'::l: SzmarlO
6 ,B"#l#i ,,i Polisz
z .'|lffi.szí{Íq.;;;;:'.l Monopoli
s .'s.gl'É,Ri$:.l.;.. ;1;1 Polifoanr
9 ]..}Í.*$.isézt$!.:.l.l:.::: l.'.: Monopoli

16 :;Mó1tái.:M01i-ridá]l:' Polifoam

l. .efsl*.'xn$ráo.'...;.1.
2. ,Dr O ,Xat l.,i,,
I n.ao:C*Oy ,l, :.
4. Csiqqqs
s,sáró:;N't+lti|l.t..it:i.:::.
O Saea0iEso$,t.,,:,,1,i;::;,
7 'Vido$ 

iii:i::i:t,;;
s 'eal ök#'..;..,..;.'.''..
g  PEpp_ i t " o * : ' '
l0 Czlc*aXrisrtilm,

10íí.
1,W
lS7?rr
..949'i
:787,i.,1
{81;5
:r{82',,,
.ű4o,.,
{?t :

.il4br.

Tanerő

SzmarlZ,
Snnar lA
(m)Astcr-X

Sznar lZ
Pclifom

Szmarl2
lntenzív o
Polisz
SzmarlA

l0ft,5
99?,5
r E65
49e
^ ' 7 1  <

t i l  s

325,5
2 1 8
2t6
192.5

- CSAPATVER.STNY-

(Mivel az osztály.fönökoknek lehetöségÜk van az osaályukat erösíteni, ezért öket az átlagolásnál
saját osáál1uk létszámába is beszámíljuk.)

Gratulálok a Testkultúra N'Íunkacsoport nevében. sportbaráti ÜdvÖzlettel'

Politechnikum, március 2 t.

Szabó IÁszló, a pontversenv jcgyzoje

ilely Név oazLá|y ?ont Hely Név oeztá|y ?ont

ogztá|v ?onÍ' Létgz,
1. Stmflr.I% 5el9

Hety oozíá|y Yont. Létgz,

2 DeltÁt 2817.5
26 ..,::,2r8.t:::'.,
2|  : l  13Í: : : l : l
39 ,,..1,,19.,,,1,.
z8 ;:.:j.í0l:::. '::
Z'l,.',,,,,,t:,;5.7',,,::;,,;,,:,,
74 .,,r;49,:r.:l::;:
Z7 , :46i ir:;,
27 43 :;;

t,i5$6r,:tii;i::;:il, 774.5
,,, sj:.tl',,,,,,,,,i 6':.3

..*ffiri li;ttt: 747
|$qgilb, ó00
nom* K, 64r.s
turÁ.lazz l' 409,5

l '  ,,t ',,,,,, ' i, '., ',1 309

: ,  8 2 6 . 5

BUX*A 3 9

2 t  3 9
? r  3 7
70 34
2 2  ' 3 4

2 7  , ? ?
3{) 2}
24 -17

2 T  1 4
1 6  2

o

1 0
I  i .  -  t 23. l 'T k,,:,.,r,:::::. ' ' r6n6,t

4. ..pó.l:i ,:.::.l:.:l.'..: |967
5 .:.M&b'noü '::i]]...:i l735.5
ó .,.?p,'|i#i'i..j:]]..::.:...|..i:i Í|7.7
l '$attréSoxr$ l253.5
8 r im}4st € i -X: .  I l5| .5

l .
Á
5.
6.
'l



ATI.ÉT|KA csÜcsoi(
l?9e/2000

VERsENYszÁMoK Leányok/Hö|gyek Fiúk/Urak

6a m sikfutás Kardos Eszter (Szmar10)
8.8 mp 99/2000

Kálvin Balázs (e|soA)
7,7 mp 98/99

400 m sÍkfutás Lukács Mariann (e|sÖA) és
Töket Tímea (Szmar10)

1p 16 mp 97/98

Szendi Zsolt (Polifom)
58,7 mp 99/2000

200a m síkfutás
(nó i )

Gáspár Cecí|ia
(Ba|héSoK(K) Bp 22 mp

99/2000
30ao m síkfutás

(férfi)
Barna Norbert (elsö A)

10 p 21,7 mp 98/99
Cooper - teszt

{í2 perces futás)
Gémesi Mónika (|Fománia)

2545 m 96197
Barna Norbert (e|sÖA)

3322 m 98199
KislabdahajÍtás Tihanyi Mónika (|Fománia)

50 m 85 cm 96/97
Hársfai Krisztián (iGRic)

71 m 95/96
Gerelyhajitás Drozdik Zsuzsa (FH)

27 m34 cm 93/94
Szabó Lász|ó (Tanero)

39 m 36 cm 97/98
Diszkoszvetés (1 kg/I,5

kal
Bohács Rita (KAndi)
21 m 38 cm 98/99

Mo|nár Lajos 1Tanerö)
4A m 20 cm 96197

SúlyliÍkés (3 kg/4,3 kg) Lázár Zsőfia (Hami's)
10 m 26 cm 96/97

Mo|nár Lajos (TanerÖ)
15 m 46 cm 97/98

Magasugrás LázárZsóÍia (elsöA) 135 cm
95/96

Sándor |stván (KáBé)
178 cm 96/97

Távolugrás Antal Mónika (Szmar10)
395 cm 99/2000

Molnár Dánie| (SzaDi)
567 cm 96/97

4 próba / futó . ugró
(60 m,400m, távol, ma-

qas)

Tamás orsoIya (Hami,s)
329 pont 98/99

Szabó Atti|a (Psycno)
595,5 pont 98/99

5 próba / futó . dobó
(60 m, kislabda, gerely,
diszkosz. Cooper - teszt)

Várhelyi Rita (e|söÁ)
460,66 pont 97/98

Bá| ind Dénes ( iGRic)
739,65 pont 96/97

6 próba
(6o m, távol, magas, kis-
labda, súly (3 kg/ 4,3kg),

2000 m/ 3000 m)

Lázár Zsófia (Hami's)
752 pont 96197

Bá|ind Dénes (iGRic)
1031 pont 96/97

Politechnikum, 2000' április l3
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Versenyzők szánra: 135
(egy* versenyzo csak egyszer varr figyelernbe véve, aliármcnnyi szárnban indult)

'Besar&ÉL-száIpa: 316
(az egyes versenyszámokban indult versenyzők szánrának összege, tehát egy'ver-
senyző annyiszor van figyelembe véve, ahány versenyszámban részt veti; a osa-
patok, a váltók, a párosok üszont csali egy.egy résztvevőnek szárnítanak)

*nrrvur\auLZr\T
I .  Szmar l0

(8 arany, 4 ezüst, |3 bronz)
lI. Tiirtető Tanerők

(7 arany, 14 ezüst, 5 bronz)
lII. JUTA Jazz

(5 aranyr 2 bronz)

4. Polifom (4 arany, 4 ezüst, 2bronz)
5' BalhéSoK(k)

(4 arany, l ezüst, l bronz)

6. Monopoli(4 arany)
7. DeHÁt (3 arany, 7 ezüst, 2bronz')
8. HaMi'S (2 arany, 3 ezüst, 3 bronz)
9. LeG-o. (l arany,3 ezüst, 2bronz)
10. KAndi (1 arany)
l 1. Polisz (2 ezüst, 2 bronz)
l2. Munkásosztá|y (1 ezüst' 3 bronz)
l3. Intenziv osáály (2 bronz)
|4-l5. Dönt & Képtelen (l bronz)

PsychO (1 bronz)



154.75 pont
l50.00 pont
95,25 pont
79,50 pont
58.75 pont
52,25 pont
48,25 ponr
44,25 pont
3ó,00 pont
22,50 pont
2 l  ,75 pont
18,75 pont
l -5,75 pont
8,50 ponr
7 ,7 5 pont.
4,00 pont

Eair qav litet rappq: Béres Miklós (Psycho), Pflurrr Gábor (PsyclrO): to||aslab.
da ferf, paros

t' Törtctő Tirnerők
Il. Szrnar I 0
III. DeI{Át
4 Polifonr
s .IUTA .lazz
ó HaMi'S
7.  BaIhéSoK(K)
8 l,eG-o
9 Monopoli
l0- Murrkásosztálv
I I Polisz
12.  PsvolrO
l3. Intenzív Osztály
14. (rn)Aster-X
ts KAncli
l6 |)ö ltt & Képtelen

t\tYe RTES POU M? | t(o t\t o i(
Asztalitenisz férfi egyéni: Viráglr tsa|ázs (t{ami'S)
Asáalitenisz női egyérri: Csécs Nikolett (DeHÁtt
Asztalitenisz ferfi piíros: Molnár Lajos, Tasi Lászli (Molropoii)
Asztalitenisz női páros: Csecs Nikillett, Preiszner Njra toeuÁi)Asáa]itenisz vegyes páros: Csécs Nikolett, Schleer Tarnas @eirÁt,1Atlétika: f €rfi ó0 rn síkfutás: 'fánczos 

Tibor (LeG-o',l
Atlétika: női ó0 m síkfutás: Karclos Esner (S'anart R;
Atlétika: iérfi 400 m síkfutás: Szendi Zsolt poliforn)
Atletika: férfr 3 krn síkÍirtás. Szendi Zsolt (Potiíon)
Atlétika: férr| |2 perces futás: Szendi Zsolt (Po|ifonr)
Atlétika: ferd távolugrás: Veress Bálint (BaliléSoK(K))
At|étika; férfi diszloszvetés: Molnar Lajos (Mcnopoli)

1,]:'l|.. 
ferfi gerelyhajítás: Molnar Lajás (üonopoli)

Atlétika: ferÍi kislabdahajitás: Bedő Ge.g.iy (Szmarl0)

1'] :.l|". 
női.ki slabdalraj itás : Al ta1 voni"ka 1 izmar i o

Atlétika: ferfi súlylokés. Molnár Lajos (Monopoli)

8,0 rnp
8.9 nrp
58 .7  mp
l0  p  43 .5  rnp
]  l 3 ó  rn

5"03 nr
38,ó6 rn
32,94 nt
67,44 n
4 7 , 5 I  m
14,98 nr
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Floorba|lferfi: SZMAR10 (SZMARl0): Bedo Gergely csk. Cziczka Krisztián'

Drábóczi Balázs, Herczeg Tarnás, Papadirnitropulosz A]exander'
Szabó Miírton, Willreirn Gábor

Illoorball noi: Éot-gÉu. JUJ DE.Io! (BallreSoK(K): Kiss Adrien csk,
Csillag Zsuzsanna' Fáncsi Eva, Gáspár Cecília, t{ajdÍr Rita'
Máté Petra

Kerékpár férfi: Temesi Márton (]|]TA Jazz)
Kerékpar noi: Hajdú Rita (BaIIréSoK(K))
Kosárlabda férfi: SUICIDL] DUNK (PoliÍiur), Takács Márton csk, Ho1finann Dóra

Moinár Melinda' Papp György, Szendi Zsolt
t,abdarugás férfi:ToR.tEro raNpnoK (Ttrtető Tanerők): Gáspár András csk,

Bágyi László, Colin Hackett, Conor Rourke, Gaval|ér Csaba,
Nyíri Anclrás' Rikker Róbert

Labdarúgás női: MENTS ESZ.IERI (Szrnar|0): Tőkei Tírnea csk, Antal lv{ónika,
Arnold Éva, Kardos Eszter, Zelencsuk Gréta

Roplabda férfi: ToRTErŐ raNpnŐK (TÖrtető Tanerők). Gáspar András csk'
Colin llackett, Daróczi Judit, Larrg Andrea, Gavallér Csaba,
Molnár Lajos, fukker Róbert

Röplabda noi: Éot-ÉÉu' ruJ DE JŐ| (BalhéSoK(K): Hajdú Rita csk,
Csillag Zsuzsanna, Fáncsi Éva' Gáspár Cecília. Kiss Adrien,
Krasnyárrszky Donrirrika' Máté Petra' Várkonyi Borbála

Sakk ferfi: Zi'Ínbő Siindor (Harni'S)
Toliaslabda férfi egyéni: Colin Hackett (Tanerok)
Tollaslabda női egyéni: Lang Andrea (KAndi)
l.o|laslabda férfi paros: Bágyi László' Colin Hackett (Tanerók)
Tollaslabda női piíros: Daróczi Judit, Murányi Natasa (Tanerők).follaslabda 

vegyes páros: Murányi Natasa, Bágyi László (Tanerők)
Uszás: férfi 33 m gyors: Kujek l,ászló (JUTA.razz) l9,0 nrp
Uszás: férFr 33 m rnell: Kujek I'ászló (.JIJT A Jazz) 25,6 mp
Úszás: ferfi 33 m hát: Kujek László (JUTA Jazz) 25,5 mp
Úszás: női 33 m mell: Antal Móníka (Szmarl0) 27.8 mn

77p42mp
24p00mp

25,3 mp
45,1 mp

I p 02,2 mp
53,5  mp

Uszás: női 33 m hát: Anta| Mónika (Sznrarl0)
Úszás: férfi 66 m gyors: Ku.;ek László (JUTA Jazz)
Uszás: férfi ó6 m mell: Colin l"Iackett (Tanerők))
Úszás. férfi óó m vegyes: Antal Mónika (Sanario)

Úl tsi<otAcsÚcsot(
Női 60 m síkfutás: Kardos Eszter (Szntar| 0) 8,8 rnp
Férfi 400 nr síkfutás. Szendi Zsolt (Polifbm) 58'7 mp
Usás: női 6ó m veg-ves; Anta| Mónika (Szmarl0) 53,5 mp
úszás: női 4X33 m váltó. Válogatott (Polifom) 2 p 16,7 mp



i 66 nt/ női ve- Anta] Mónika 53,5 mp Szüictett
s Polirnoia 2000

Született:
Pol impia 2000

es

4x33 m/ női ..Ho f,}óra
vá|tő Fodor Éva

Laubál lrliktrria
Sáler.Mónika

Régen volt már, de nem évült el
A Tavaszí Művé'szeti Ta1álkozó iro'
tiaini pályírzatárrak győztesei a zsűri
r'éleményc a|zlpján:

.I'i)ltőtoil-clí;:

Nala: Icle születtcm
Aladin versei

Cc'ruza-clíj:
Nclname: Vasárnap délután
ST: Másnap
Szr'lci Szellri vcrsci

I Icg,vező-díj:
P ipc:  A Har igyászsÜn.. .
Luhupka versei

USZ}\S

2 p 16,7 mp
(a|apcsúcs)

A közörrség sz.avazaÍ:ti alapján:
I. Nala: Ide születlcm
II. Jade: Túi késő
III. Szclei Szellő: Vcrsck

A .f]V1T 
ai ka lm áb<il renciezctt kiállítírst lrl

ame|y az L,lŐszoba Galériírban r,<llt lilt-
ható. és arnclyen Csoncsi, FŐz-ő Atti la,
HofTmann Anna, ponori Thewrewk
Anna és Szi|ágyi Kajcsa []dit mrttatták
llc alkotírsaikat, a közÖns égs,zav,,tz'ztt
alapján nern alakrilt ki tctszési s<>rrcncl,
tr g1'atris val:rmennyi kiír llítíl r.r gyananrryi
szav21z^toÍ' kapott'



MlÉRT PoNT EZ LENrur vlÁSKEpp?
Sokszor, sokan mondják a Pol ira' hogy
tiszta sportiskola. Nagy durranások
sorozata, Po|impiák' napokig tartó
r öplat ldázás' házibajnokságok garmada
tanár.diák, ba||agók.maradók és a t öbbi és
a t öbbi '
A más isko|ákka| va|ó megméretletésben
azonban a t iszavirág.életű teremhoki
me||ett a r öp|abda az egyetlen sportág'
amit em|íteni tudok. Errö| írnék most, meg
persze másró| is...

Ugy öt évve| ezelőtt
kezdődótt az egész.
Mármint nem az
egész' csak a r öp.
Iabdázás terjedése
a sul iban. A szerep-
lők: néhány Ie|kes
lány és Íiú' egy
|e|kes tesitanár. Azt
gondo|ták, Iegyenek
edzések, |ettek. Azt
akarták' hogy
nevezzenek be a
korosz.tá|yos baj-
nokságra' Benevez-
tek, Akarták a sikert.
Persze nem jött
könnyen' de j ött. Ha jó l em|ékszem, lega|ább
egyszer meg |s nyerték a budapesti
korosztá|yos bajnokságot- Ekkor vo|tak
másodikosok' A következő évben va|ami
tortént' A röpis |ányok egy része e|kezdett
íiúzni = nem jártak edzésre. Mások a
fejlődésük érdekében egyesülethez igazo|tak.
Akik maradtak, |e|kesedésüket nem veszitve
roboto|tak tovább. Ja! Egy kategóriát kife.
lejtettem: a ,,nincs kedvem edzésre járni, med
ott dolgozni kell, de a meccsen azéft játszant
akaro(,kategóriát' Nem nagyon szaporítom a
szót tovább, a csapat egyre jobban kezdett
széthúzni. Mindennel fog|aIkoztak, csak az
edzésekke| és a meccsekkel nem.
A végére már odáig fajult a he|yzet, hogy még
csak szeretni sem szerették egymást, csak
marakodtak, Íújtak egymásra. Tehették (?),
hiszen úgymond ők már letettek va|amit az

t4 wffif

isko|a nagy közös aszta|ára. A széthúzás, az
edzőre nem hal|gatás következménye. egy!"e
rosszabb eredmények.
Aztán Feri e|ment a su|ibó|. (Nem emtatt.) De
szerencsére Andris maradt' így a csapat (az
érettségik és persze a f iata|abbak érciek'
|ődése nriatt megmaradt) teijesen ktcsel.
ré|ődött.
Uju|t erőve| láttak munkához. Andris kenlé
nyebb edzéseket kezdett el taftani.
A |ányok is ta|án fogadkoztak magukban.
hogy 'majd mi megmutatjuk!". Az, hogy ez

másképpen lett, nern
csak az ő hibájuk' de
mammutnyi mérettel ők
i s  benne vannak.  Pes-
t iesen ezt Úgy mondják-
nem csak ők hibáztak,
de ők aztán nagyon'
Azt hiszem, hogy el
ke||ene dönteni végre'
hogy je len  akarunk.e
lenni a budapesti meg-
mérettetésen Vagy
sem.  Mer t  ha  igen,
akkor bizony nagyon
sok do|ognak a l á  ke l |
vetnie magát az
embernek. Nem sza-

bad o|yan szerepzavarba kerÚ|niük a |ányok.
nak, amelyben most vannak: ez is csak egy
házibajnokság. Nem. Ez a budapesti
korosztályos bajnokság, ahoI csak olyan
csapatok |ehetnek igazán jók, akik ha járnak
edzére, akkor ott vannak' Nem csak testi|eg.
hanem lelki leg is. Ha meccs van szombaton
akkor ott vannak és NYERN| akarnak. ami
nagy valószínűségge| sikerüi is nekik, hiszen
egy csomó munkájuk fekszik benne.
Ná|unk a r öpicsapatnáL(és ez a Po|ira is igaz)
ez másképpen van. ott vagyok testi|eg, de
bulira veszem. Hiszen itt csak bul izni kel l
do|gozni nem igazán. Sú|yos szavak ezek, de
tudom még fokozni| Az hiszem, hogy a
minimá|is a|ázat hiányzik szinte kivétel né|kÜ|
mindenkibő|. (Ez megint vonatkozik az eges2
Po|ira is! ) Mert ha már azt választottam' hogy
részt veszek va|amiben, akkor igenis oda



kéne tenni mindent. Nem a könnyebbik
oldalát ke||ene keresni '  Vagy ha igen' akkor
nem kel l keseregni, ha sorozatosan kikap a
csapat. Mert Így ez magától értetődő. Nem
do|gozom e|eget = nem sikerülhet semm|.
A könnyebb érthetőség kedvéért: számomra
az a|ázat nem azt jelenti, hogy mega|ázom
magam mások eiőtt '  hanem a feiadat, amit
ráadásul magam vá|asztottam, és ami e|őttem
áll '  az szent' Azt meg ke|| csiná|ni. ha a fene
fenét eszik is. Aki ebben segít' azt én
T|SZTELEM és a szavára odaígye|ek.
Tudom, hogy demagógnak tűnhetek, de

|tt jut eszembe a 2000 pontos röpi éjje|én
esett furcsa eseÍ, miszerint a jól ismert sza-
bályok szerint.az éppen a játékol befejező
csapatoknak ke/| a bÍrót és a pontozót de.
legálni. Az egyik (aztán még néhény) éjjeli
meccs végén mindkét csapat angolosan
olajra lépett A váltatt feladatátukat nem tel-
jesítették. Se bÍró, se ponÍozó. lllefue néhány
ba|ek a végén beállt Mer1 ők akafták, hogy
folytatódjon a játék. Es nem csak egyszerLien
akarÍák, hanem teltek is érűe. Ez viszont
pontosan Úgy miikódótt, ahagyan a Poliban
túInyomórészt műkódni szokott. a ,,balekok',
szÍvnak, az "olajralépők" 

jóÍejek, a kóve-
tendő(?) példák
Nem azt á|lítom, hogy mindent de mindent
félre kell tenni, és csak a kiválasztott dolog
|étezhet, de ha már eldöntóttem hogy csi-
ná|om, akkor annak csak úgy van értelme. ha
legalábbis igyekszem mindent megtenni. Azt
sem ál lítom, hogy az edző vagy a tanár az
atyaÚristen, de e|fogadom őket |egalábbis a
he|yettesének. Ha mond vaIamit. azt bizo-
nyára azért mondja, mert ő a tapasz.ta|tabb,

jobban |átja, hogy mikor mi a |egjobb' Ná|unk,
mint sok minden más, ez is másképpen van.
Mint tudjuk, a r öp|abda csapatsportág. Csak
úgy működhet sikeresen, ha a csapat minden
egyes tagja akarja' hogy sikerülj ön. A csapat
minden egyes tagja e|sőd|eges fe|adatának
tekinti, hogy mindent megtegyen a siker
érdekében. Ha már e|döntötte ugye, hogy
részi vesz a ba-jnokságban. Mert mtnden
'.bui iból. '  versenyző csak gát' Képze|jÜk csnk
el: egy evezős csapatból az o|impián va|aki a
csapatbó| buIibó| hátraÍelé evez. Tuti '  hogy
nem lesznek ol impiai bajnokok! Ha mindezt
odahaza teszik, megkaphatják a |egbu|isabb
evezős csapat díjat. Csak dontés kérdése'
ol impián hátraÍelé evezni = sikereteIerr
verseny, odahaza ugyanez siker. lgaz nem a
sportban, de siker. Mindkettő e|fogadható
Csak a döntést ke|| felvá||a|ni.
Ná|unk,  mint  sok  minden másban.  ez  i s
másképpen van.  D ön tést  fe lvá| lan i '
végigvinni nem megy' Ez sem feltét|enÜ| baj
persze' csak akkor a szintereket kei| lega|ább

Mi lehet a yír minderre? Ha varázs|ó
Iennék, ta|án határozottabban meg tudnánr
mondani, de szerintem az a bibi: csöppnyi
alázat né|kÜ| nem megy.
Mindez azért szomorú, mert ez az icipici
do|og hiányzik csupán a teljes sikerhez
lgenis megverhetőek |ennének az e|lenfe|ek,
Igenis nyerhetnénk a bajnokságban. Mert
ná|unk is vannak jó képességű játékosok'
szuperü| tudnak Ütni, jó l  szervá|nak és
fogadnak. De sajnos tú|nyomórészt ki nem
á||hatják egymást, nem a meccsre és az
edzőre f ' igye|nek' És itt visszatórnék a cimre.
ha a Po|iban szinte semmire sem Íiove|nek.
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semmi|yen alázat nincs bennük, akkor miór1
|enne ez másképpen a Pannóniai utcai Kék
isko|ában a meccsen.
Persze lehet tény|eg ez a norma' Hivjuk Po|i
konformnak. Ezt el is tudom fogadni. Nem
fe|tét|enú| ke|| nekúnk versenyistá||óvá válni.
Hozzáteszem: a Po|i sohasem akart (szerin-
tem is helyesen) versenyistá|ló |enni. Nem kel|
nekÜnk vá|ogatott szinten sporto|ni.
Nem ke|| nekünk tudósokat képezni. Diákok
vagyunk. Vagytok. De kérdem én: ha már
kivá|asztottad, hogy ezt szeretnéd csiná|ni,
hogy versenyszerűen
szeretné| röplabdázni,
akkor miért nem a
Iegjobb tudásod sze-
rint csiná|od?
Eszembe jut persze,
ha a házi do|gozato-
dat a harmadik határ-
időre sem adod |e'
akkor kapsz egy újab!
határidőt. Aztán még
egyet és még egyet.
Te meg megszokod,
hogy mint ebben,
másban is lehet a
kiskapukat keresni.
Észre sem veszed,
hogy az éppen szÜ.

i lyen míszek, míg az összes t öbbi csapat
tagjai a megszerzett pontjaik után kivéteJ
né|kÜ| összepacsiztak, |egtöbbszor azontlan
hangos,,ór ömsikongatásban' '  t örtek ki '
Nem jó| van itt va|ami'
De megoldási javas|at nélkÜ| nem |enne fair
ezeket leírnom-
Ha van még erő Andrisban, szeptemberben
újra meg ke|I hirdetni a szakkört '  Ha van elég
je|entkező (akár a régiekbő| is!), akkor |ehet
e|kezdeni esy új csapat építését. Tudom
hogy Andris nem pedagógus, nem is várhat.

juk e| tcí|e' hogy a do-
|og ezen részét jó| csi-
ná|ja. Viszont szertn.
tem a röplabdához érI,
Lega|ábbis a Po|ibó|
ta|án a |egjobban. Ezt
kel| csupán a leendő
je|entkezőknek feltéteI
né|kül e|fogadni. Es
ha már összeá||t egy
csAPAT. és ez a
csAPAT igazán akar.
ja, akkor, de csakis ak-
kor szabad jelezni a
szándékot a szövetség
fe|é' hogy megérettetni
vágyunk-
Ha pedig nincs e|ég

Ietőben |évő köteIességtudatod hamvában
holt vala- És ennek a iorz képnek a kia|a.
ku|ásában elsősorban nem te vagy a ludas,
nem is a határidő, hanem az, aki to|ogatja.
Aá hiszem.
Vissza a röpire.
Ta|án egy meccs kivéte|éve| az összesen ott
Vo|tam az e|mú|t három évben. Sok mindent
|áttam ezeken a meccseken. Vo|t o|van idő is.
amikor megnéztem az edzésekei. Az idő
múlásáva|' a látottak a|apján kialaku|t egy
biz-onyos véleményem, ami manapság 

"gyióerőte|jesebb' Eszerint itt kéne ezt ai eJész
röp|abd ásd it abbah agyn i. Ne |egyen sértő-d és,
de ennek így semmi érte|me.
A Iegutóbbi meccseken sajnos azt ke||ett
|á tnom'  hogy igazán ö rú|n i  sem tudnak már  a
|ányok a pá|yán elérteknek. Egy-egy meg.
erdemelten megszerzett pont után- 

-is 
úg"y

á||tak a pályán, mintha köte|ező lenne. Vaáí
még rosszabb. mintha fegyvert tognánáÍ
rájuk. Rossz vo|t látnÍ, hogy a mi |ánvaink

je|entkező, akkor az a pár ember, akik mégii
a r öplabdát vá|asztják, de nem akarnak ver.
senyezni, akkor maradjon az egész 1áték
itthon. Nem ke|| nekünk fe|tétlenÜl nevezoetni
mindenfé|e bajnokságokra. Ez is e|fogadlató
dőntés |enne számomra. Csak az nem' ha
minden ugyanígy fo|ytatódna tovább.

Van egy aprocska fé|etmem.. Ezt a róvidke
Írást sem fogják megérteni azok, akikhez szól
Miért pont ez lenne másképp? -(( Mtnt
ahogyan azt sem értik meg' hogy amikor
meccs közben az edző időt kér, akkor azt
nem elsősorban azért teszi, mer't azt |áÍta.
hogy szomjasak a játékosok, hanem valami
egészen másér7. Persze, /ehet mondani, hoav
evés-ivás közben is tudnak figye|ni. Ez igái
Csakhogy a dolog mégsem ugyan az. Med .
megÍÍgyeleseim szerint. ilyenkor sokka| in-
kább az evésre-ivásra koncentrá|nak, mint
And ns já tékjo bb itö sza va ira.

usoncsl
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1' Me|yik a kakukktojás? Miért? Nyitra' Ersekújvar, Losonc, Fogaras, Kassa
Fogaras erdé|yi (román) város, a tÓbbi fe|vidéki (szlovák).

2 Mióta és miért van Magyarországon jobb olda|i köz|ekedés?
1941 óta, amikor is a németek kívánságára vá|toztatták meg jobb o|daltra.
Lehetséges, hogy a bal o|dali koz|ekedéssel a magyarok az Ausztrtátó| va|ó fÜgget|enségüket
kivánták bizonyítani '  Más vé|emény szerint a magyar |ovasok ősi szokásainak maradványa,
ugyanis bal o|da|ra akasztották a szab|yát meg a kardot, hogy ha ke||ett, jobbjukka| bármikor ki-
ranthassák.

3, Hogy hívták a budapesti Nagykörút egyes részeit a két vi|ágháború között? Mi a közös a
né'radókban?
A Habsburg.család egy-egy tagjáról kapták a nevüket: Lipót, Teréz, Ezsébet, József' Ferenc

4. Soro|j fö| |egalább hat olyan utónevet' ame|y eredeti|eg va|ami|yen virágnévt
Boglárka' Ibo|ya, Jácint, Margit, Rózsa, Vio|a

5' Soro|j fö| o|yan szó|ásokat, szá|lóigéket' ame|yekben szerepe| az ördög!
Nem jó az ördögöt a fa|ra festeni' Veri az Ördög a fe|eségét. Vigyen e| az ördög' Az órdognek
tartoztunk ezze| az útta|. Az ordög nem a|szik' trdöge Van. Mi az ördög?

6' Kinek rne|yik vprsébő| va|ó a következő rész|et?
Visz a vonat, megyek utánad'
ta|án ma még meg is ta|á||ak,
talán kihű| e lángo|ó arc,
ta|án csendesen meg is szóIa|sz'
József Atti|a: Tda

7 ' Kik azok a bib|iai szemé|yek' akikre a következó |eírások i|lenek?
a) Rabló, |ázadó, bűnöző. Egy tavaszi ünnep alka|máva| nyerte volna e| bűntetését' ha a nép

nem vá|aszt közfelkiáltássa| mást a ha|á|ra. Me|yik ez a tavaszi Ünnep? (Szász Kata egyik
kedvenc nove||ájának a címében is ez a név szerepel.) Ki írta a nove||át? Barabbás . |-lús-
vét - Karinthy Frigyes

b) sok pénzt f lzettek neki '  hogy megkurtítsa féqe haját '  igy azonban annak annyi ereje sem ma
!.adt, hogy védekezzék' Ki írt operát errő| a témáró|, és mi a mű címe? Saint.Saens:
Sámson és Deli|a

c) Kisporio|t, erós harcos, akit méEis egy náláná| jóval kisebb termetű fiata|ember terített |e egy
parittya segÍtségéve|? Ki készítette e| a győztes híres szobrát? Ho| |átható ez az a|kotás?

Dávid és Gó|iát. Miche|angelo, Firenze
d) |zga|mas, erotikus táncot |ejtő kirá|ylány, aki mindezért cserébe egy fogoly fejét kovetelte

ezusttá|cán' Me|yik zeneszerző konrponá|t ope!.át e témáról? (A fogo|y nevét is írd lel)
Sa|ome' Keresztelő János, Richard Strauss

e) Nem Vetette meg a bort, mégis vízre küldték, hogy egy meg|ehetősen nagy befogadóképessé-
gű járművön párosáva| fogadjon be élőlényeket azok tú|é|ése cé|jábó| az özönvíz után Ki fes-
tette a békega|ambot ábrázoló képet? Mi kÖze a festmény témájának a keresett szemé|yhez?

Noé' Picasso - az olajágga| a csórében a bárkára VisszatérÓ galamb a száraáold kozelsé.
géi, az őzönvíz végét, az isteni megbéké|ést je|képezte'

8 Az a|ábbi kópárok egy-egy művének címében ugyanaz a szó is szerepe|. Írd |c az Össze.
vont cimet!
Koszto|ányi Dezsó. LeV To|sztoj Edes Anna Karenina
Stendhal - Dosztojevszkrj - Vörös és fehér éjszakák
Shakespeare - Strindberg . Rómeó és Júlia kisasszony
Ba|zac.Cooper -Szamárbőrharisnya
Orkény |stván . Mo|nár Ferenc - Macskajáték a kasté|yban

Csobog a |angyos víz' fürodj megl
|me a kendő, töÍü|közz meg!
Sül a hús, enyhÍtse étvágyad!
Aho| én fekszem, az az ágyad'
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1. Ki festette a Majális című képet? Milyen stí|usirányzat jegyei ismerhetők tell ra1Ia?
(2 pont)

2' Mióta a nemzetközi munkásmozga|om, a Munka ünnepe május elseje? (1 pont)

3. Május sok pogány és va||ási ünnep hónapja? Mi|yen jelentések, hagyományok
kapcso|ódnak a következő májusi napokhoz, fogalmakhoz?
Fagyosszentek' Jakabfa, Virágos ''negyven'. napok (6 pont)

4. Ugyancsak májusban kezdődik az Ikrek jegyének védelme a|att á||ó csiIlagászati
hónap! Soro|jíö|őt kü|önfé|e mítoszokból, |egendákbi|, iroda|mi művekbó| híres
ikerpártl (10 pont)

íí;tI.rr ZTwz}* - 3ar uá5ök(k),

y1 ^ 1Azz, i , lor Noárrai . ( l .oa^,,S
Í



sxiiry ^rr-#
(3)

Es fÓlzúgnak a hamÚszín egek'
hajna|fele a ravensbrÜcki fák.
Es megézik a fényt a gyökerek.
Es szé| támad. Es fti|zeng a vi|ág.

í
6. Gyújtsé| öt olyan kÖzmondást, szó|ást, ame|yben va|amilyen utónév szerepe|! A
jelentését is írd a frazeo|ógia mel|é! (5 pont)

7. Ki az az otven éves magyar író, aki hét évi ',ha||gatás', után új regénnye| je|entke-
zett' Mi az új mű címe? Milyen korábbi a|kotásai (3) tették híressé a szerzőÍ? (5)

8. Hogy hÍvták
a bib|iai Jákob lányát?
Kereszte|o Szent János szü|eit?
Ézsau szü|eit?

Mert megö|hették hitvány zso|dosok,
és megszünhetett dobogni szive -
Harmadnapra Iegyoáe a ha|á|t.
Et resunexit tertia die.

Sa|amon király szÜ|eil?
Benjámin szü|eit?

(9 pont)

9. Mi|yen álnéven ,
írta Jókai Mór a Forrada|om és csataképet a szabadságharc bukása után

tardonai rejtekheIyén?
Írta szeIemesverseit KisÍaIudy Sándor?

Ki volt az a magyar po|itikus, aki a vi|ágosi Íegyver|etétel után James B|oomfield
névre kiá||ított út|erlé|Ie| menekü|t az crrszágbó|?
Kópé, Székeiy, Huszár' Zeke alneveken írta a Magyar népmese és mondavi|ág cí.
mű mű szerzője újságcikkeit. Kio?
Sipu|usz álnéven írt humoreszkjeive| és az 1848t49-es szabadságharcró| Írt nove|-
|áivaI aratott nagy sikert. Legismertebb művei: Korhadt fakeresztek, Az elnémult
harangok. l(io? (5 pont)

I

l



2o w'w6f
Egyik kedves versem

Kedves versem rcbb is van, de hogy kozaluk melyiket nevezhetném o legkedve-

sebbnek, ozt nehéz vo!+ eldan+enem. lgy ozt mondom, Kip|ing (| E65-|91a HA-. cÍmű verse

csok az egyík a szómamra fonlos versek kazul. A Dzsunge| kanyvének Írójo ennek' o vers-

nek a kaltőie. A verssel ango| tonulmónyoim sorón to|álkozfom és először ango|ul olvas.
tclm, nagyon megtetszet* mór okkor is, bór a vers mélysé7eit csak később, tóbbszöri úf
roolvosósr o f edeztem f el mogomnak,

LeÍrom oz eredetí verset ozok szómóro, okik iórtosok mór onnyiro az angol
nye|vben, hogy élvezni tud'1ók a koltő bolcs soroít, és összevethetik soiót íordításalkot
Rosztol ányi éval.

Zűrzovar, ka+kedas, hozugsógok gyűlalef ólmok, siker és kudorc, kitartós' kuzdés, borótok,
ko pc sol otok, i dő, hat olom-

Ezekrő! szól o vers, és benne az üze'net. a mí dolgunk mindezekke! és ezek kozat+ vag,1
ezek ellenére mégis élni és túlélni a megpróbáltatósokct. Úgy, hoEy kazlsen megőrizzük
tehe*ségünket, nyitottsógunkat' emberségunket, gondolataink fisztoságól'
Hát lehet ezl?

Aianlom e verset mindozoknok, akik |a+iak e küzdés cél,1ót, nemes mivoltót és oz ú| végén
sejtik a jutctlmat.

Herendi Aqi

Rudyord Kipling: Ha...

Ha nem veszted fejed, mikor zavar van
S fejvesztve téged gáncsol vok, sükeÍ,
Ho kétkednek benned, s bízo! mogadbon,
De érted az ő kétkedésüket,
Ha várni }udsz és vórni sose faradsz
€s hazugok közt se hozug a szód,
Ha gyűlalnek s gyűtölségtől nem órodsz
S mégsem papolsz mint bolcs-kegyes goldd:

Ho ólmadol . s nem zsornokod oz ó|mod,
Gondolkodol - s becsulod a való+,
Hq a Sikert' Kudarco* bótron állod
S úgy nézed őket, mint két rongy csalót,
Ha elbírod, hagy igazod örökre
Aaszlag gyonónt hosznalják a gazok
5 életm,jved, mi ott vqn összetörve
Silóny anyagból építsék azok,



Ha mind, amit csak nyertél, egy holomban

Van merszed egy kórtyélra tenni íol,

S ho vesztesz is elkezded újra, nyomban,
Nem is beszélsz a veszteség {elől,

Ha hajszolod izmod, inad a célhoz

S szíved is, mely nem c! hojdoni,

Aagis kitartasz, bór mi sem clcéloz,
Csok akaratod int: ,,Kftertani".

Ha szólsz a néphez s tisztesség o vérted,
Királyokkal jórsz s józon ész eszed,
Ha ellenség, de jóbarót se sérthe*
5 mindenki számol egy kicsit veled,
Ha a komor perc hatvon pillanotja
Egy fáv{utós neked, s te {utsz vígan,

Tiéd cl Fald és minden, ami ra jto,

€s - ami +öbb, - ember !e,zn! fio-!

Rudyord Kipling lf

lf, you can keep your heod when oll about you
Are losing theirs and blaming i+ on you,
if you con trust yourself when oll men doub+ you.
But make ollowance f or their doubtrng too.

lf you can woit and not be tired by woiting,
or being lieá about, don't deal in lias,
or being hoted, don,t gíve way to hof íng,
And yet don't look too good, nor talk too wise,

i{ you con dream - ond nol moke dreams your
mcster,

if you con think' oná not moke fhoughts your oim,
l{ you can meet wíth Triumph ond Di'a,+L,
And treat those lwo ímposlors just the some'

If you can beor Ío heor the truth you,ve spoken
Twisted by knoves.|o make o +rap Íor fooils'
Or watch the things you gove your life to, broken,
And sÍaop ond bui|d,em up wíth worn-out toa|s,

l{' you can make one heap of oll your wínnings
And rísk i, on one turn oÍ pitch ond toss,
And lose' and stor't agoin at your begínning
And never breqthe o word about your loss,

lf you con {orce your hear-t ana nerye ond sinew
T,o sewe your turn long of+er they ore gone,
And so hold on when |here ís nothing in you
Except the wil! which says to them:. Hold on!"

lf you con tolk with crowds ond keep your virtue
Or walk wtth Kings - nor lose your common touch,
l,f 'neither íoes nor |oving Íriends con hurt you,
!í a|| men count with you, but none too much'

lf you con f i l l lhe un{orgiving mtnute
With sÍxty seconds, worth of distance run,
Yoqrs is the Eorth and everythíng that.s Ín it,
And ' which is more - you'l l be o Aar, -y ,on!
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Rendhagyó Ajánlás ez a mostani. A TM.I.-n a Szmarl0 rrsztá|y bemutat-
ta Varró Dánie| költő néhány versét. mc|yek a Boci, boci tarka kezdetű
da|ocskára íródtak kü|önféle kIasszikusunk stílusában' Bárdosi Zsuzsa
rábukkant ugyanennek az a|apműnek több szempontu e|emzésére, és
hogy a kép te|jesebb legyen arról a bizonyos szarvasmarháról' álljon itt
ez a sajátos műe|emzés - tcrntészetesen a SzmarlO-nak aján|va e|sősor-
ban.

A rnű "Boci boci tarka,
Se füle se farka'
Oda megyiink lakni,
Ahol tejet kapni."

A vers szerkezeti|eg egyéftelrnűen két részre tagollrató. Az e|ső egységet az első
és a második sor alkotja, a másodikat a hannadik és a negyedik sor. Ez már a rilrrkép-
letből is ülágosan kiderül: A A B B. A verset az Leszi igluán nagy rnűvé, lrogy egy.*-
szerre tartalmaz személyes és általános igazságokat. Ezt már a felütésnél érzékelhet'
jrik. a kt'ltő kétszer szólíqa meg a bocit, és ezze| tudatja veltiLrrk, hogy való1ában nenr
egy, hanem két bociról van szó. Az egyik boci természetesen a koltő' akinek Szerelmi
bánata van.

Feitiinő, hogy az első szerkezeti egy-
ségében egyáltalan nem talá|hatók meg az
igék' már ez is a leülepedettség, ellragyatott.
ság érzetét kelti bennünk. I)e eá csak ío.
kozz(* a két sorban halmozottarr előíordulti
oppozíciók. A két sor már önrnagában is
oppoz-íciót alkot (van egy boci' aki tarka. de
nincsen se füle se farka), a'fiile' szó magas-
hangrendiisége is éles ellerrtétben ál1 a ,farka'

szó rnély' hangrendűségével, a'tarka' szó
pedig önrnagában alkotja a legerősebb op-
pozíciót, hiszen egyszene fehér és fekete.
Ennyi ellerrtét nem lehet véletlen, és nenr is
utallrat másra' mint a szereiern természeté-
nek kettősségére, ami Catul|us óta rninden
jelentős szerelmes vers sajátja.

Egy embert látunk magunk előtt' aki
bár'tarka'' vagyis a költőiség rninden szóp-
ségével' rutságával, öromével, bánatával fel



van ruházva, mégis lriányérzete van. t:z abiínyérz.et Ininden beteljesületlen szeroletrr
sa1át1a, a kedvese rlélkiil a koltő serrr érzi teljes embemek magát, és ezt r,etíti elénk
na8yon találóan egy fiiletlen és Í'arkatlan boci képében

A második szerkezeti egy-ségben csak fbkozódik a niagányosság és az riresség
érzetc itt.1e|enik meg a versben szereplő eg-vetlen ige, ez r'iszont anná] kérlelhetetle-
riebbtil' visszavonltatatlanabbul: lrregytirrk'. Az egész verset átszovő kettosség itt is
megtalálható. Hiszcn szó van egyszer a koltő érzéseiről, anik eg1től egyig elhagyják a
koltőt, aki már képtelen arra, lrogy eltartsa őket, és elköltöarek valaki rnásba, aki Inég
képes táplá|ni őket' vagy 'alroi tejet kapni', és szó van az egész társadalornról' aLíket
eddig verseinek tejével itatott a költő, éS akik szintén rnind elpártoltak tőle' mivel sze-
reIrni bánatábarr képteIen költeményeivel éltetni őket.

A másík, az á|talanos érvényű boci nraga az é|et Itt az első szerkezeti egység
(Booi, boci tarka / Se fiile' se farka) aztjelenti: az élet sokszinii, de nincs setnrnt értel-
nre. Felrnenillret a kérdés, vajon miért nraradt el a .de' kotőszó. Persze tisztában va-
gytnkazza|, trogy a költői nye|v áI|andóan tönrörségre törekszik, de ebben az esetben
rriásról is szó van' Nern teljesen egyértelmű ugyanis a'de. szó használata. Felfoghaduk
rrgy is, hogy itt éppen arról vaq szo. az élet sokszÍnű, MER].nincsen semmr éftelme.
Hiszerr alrogy valami értelmet' célt kapna, máris sokkal egysikúbb lenne, sok rnincien-
nek lecsokkerute a bzerepe, esetleg teljesen értelrnét veszJené, megsenrmisülne. Ez egx,,
Í1abb kettősség, anrit a ko|tő nem old fel, mindenki kedve szerint érte|mezlreti' cle
Intndenesetre feltár egy olyan lelretőséget' hogy az élet értelme esetleg épprerr az élet
éÍelmetlenségében rejlik.

A második szerkezeti egység egyértelnrűen a Íbntiekben nrár említett ,megytink'
tge köré csoportosu|. Ez a rész (oda megytink lakni. / alro| te.jet kaprii) tennészetesen a
Iralálra vonatkozik. Rendkivüli je|entősége van itÍ a többe s szám el.ső szernelynek, va.
g,vis mi mi'dannyian'meg;niLnk', mi mindannyian meghalunli. pontosan ez az, unt
ilrökérvényrivé teszi a verset' hiszen a halal kérdése mindig foglalkoztatta az etubere-
ket, és ameddig leszrek emberek, rnindig is foglalkoztatrri}og[ oket.

A vers teltát örök problémát feszeget, és végül is anajiit, a halál az életnél nyu-
godtabb ülágot biztosít majd, 'alrol tejet kaprri'. te|rát ahol nem kell negfejni az é|et
tehenét alrhoz, hogy boldogok lehessünk. Itt tehát kcizvetve mégiscs* tderüI' rnit tart
a költő az élet igazi céljának: hogy faradozv'a, olykor áldozatokat hozva végül is bol-
dogok legyiink. Ez a vers mondanivalója, örök tanulsága, ami ebbe a játékos formába
ontve olyan meggyőzően szakad ki a versből, hogy méltiín sorolhatnánk ezt a költe-
tnén1,t a legmaradandóbb rnűvészi alkotások kÖze.

olvassuk el a verset még egyszer:

' 'Boci bocí tarka
Se ílile se farka,
Oda megyrinJ< lakrri.
Ahol tejet kapni."

Ugye milyen másként szól most a vers, hogy a rnéIyére hatoltrrnk?
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Mit nézcl a kil1lcrnbc a \,.rl la(l [ö l i i l
kihívóan tc c:akkcls szájú? 13cls.szarl '
lesz! Irlcrn e:resztc'cl a tckintcteltt.
rr.rirrciig rád kell néznern Miérti Jri,
szép r,agy, atlétatcrrnetű, :rranyfiir-
tcis. L)c ncÍn téged lrkzrrlak iáttri! Irl-
kább azt a kccl.zcs tnaclilntrírt tltt.
középcn. I.Jg,vanis í:n a Kirítlyok
íniádás:r című ké1lct kezdtt:Ln nézc.
getni. S tényleg ott a Szctlt Csaiílct a
klasszikrrs háromszilg ktlmpozícici
c:súcsán, a|rclgy i l l ik. J(>zsef tapinta-
tos:rn hcolva<l színeir'el a sziklírlla.
Rencl1én van ez így, clvégre ncm ő
lllost a főszercplŐ, hancm a kisnra.
nra' Milycl-r bájos, fiatal tcremtés ez a
kicsi N'lárizll Az inráclók |ólé magas<l-
c1ik. aranyfény huil a l.ejecsk.ójére.
Mirrden azt sugallja, őt figveljcrn'
olében ez a tíllságosan apró, csú|'
kisöreg .|ézuska, és szelídetr fogaclja
a hódolatot. Bár' az't hiszctll ncnt
fi5-e1 a felé türcnrke clő t()mcgrc]'
Nincs igazárr itt, mintha valami belső
hangra fülelne' A kismamák akk<lr
szoktak ilyen képct vá.qni, r.rrikor
rnóg a pocakjukban a baba, s n-}oc().
rog. Az csak rájuk, kettőjtrkre tarto-
zík. Hé' Máriácskal A baila már cltl a
karoclban! Mi a titok? Fig.velji olyan
messze vagy!
Tí:nyleg nlessze . Kiizépcn, clc tiil
ávol. A kép első sí1.ijában kavarog a
tarka törneg. Ciíra íérfiak 8yÖn1'i;,6
rrrlrákban pózolnak, izgatc)ttak, |c-
szürltck. Cikázik a szclTlctn rajttrk' Á
pircls szín Yezet| a tekintetcm. A l;al
als(; sarokrrírl, egy rikító lrarisnva-
naclrágtí;l irlclulok' Azt olr,a.st:itn.
hogy a mellette álló' karclra tiuÍlasz-
kocki ciélceg ifjú nizrga I,orct-tzcl N1e-
dici. Nem csoda, a Meciiciek rneg-
rendclésére készr.'rlt a kép. A csaiácl

t i ,: l l l l i  tagja is iáthatí:. Si i1lkákt>rr. pircls lt l

kílzclőki)n trgrál a szt]nl(: in' rrríg az t: lí i l

ki.lzr1lpcn lílvő r'(jrrjs ki)ntiis ítrggr5lcgcs
tiirnllit: N{írria hasor.r1ó színű rtrhája ft'lcl
ncrn tcrcl i .  l)r-: schogy s(.m tt lc lok ()tt

i<líjzni. |v{in<lerl rírr-rtja, hír'ja ' v0í17'7.\ 2L

pillantáscim, így cgy ga'l'cIagort rcclózijtt
kÖpc:lly. a bárrrész t()meg tckítrtlltérrck
ritntrts:t, a páva lc[cló nrtrtatri farkttllla
minci azt akaqa, lrogy írjr.a és ú'jr'a :t
jobb sz-élen aranysz-ínű rtrhában lill.i fiút
l rézzem.
\rcgiil is most ki :l kép Íószt:re1llój<'7
Ncnr l!Íílria? Netn a ttregrcrrclclő N,Ier.lici.
ek' i  Hanem te, pimasz alak'/ Ki va1ry! ' .fe.
hogv_ Sanclro? Az. más. Al<kc>r minclc:tr
rcnclben. Rendben.

Sandrcr Botticelli (kb. 7r+45 _ 751,0) az
olasz reneszánsz egyik lcgnagy_clbb tcs.
tőjc.
Krrályok imáclása 1475.

Híres fe.stók 3J. szár'.
111x134 cnl  tempera ,  r lcsz-ka
Gallcría clegli Ilff izí, Firenze:

(A ll:nti kctlcn láttti, Íb]isnlertii ,scnkjt é.s sc:nl-
tllit sent ]ehet, a [o]tcú k.jzlésc c.sa{; atn 's:a,l
glíl, llog7. anikor eredetilscrl va.g1, a llit<:'s !t,,s.
tők. ben n ézi te k, a z On o,s íts:i tok a kon l 1,'c lz t c. t rii!

- a szcrk. )
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clivatos is. Méltán lrz. A szc:rc-
lt.m, ugyebár. ógi acl<lrtr: in1. ' l-.s t.z itt
r-gy ikon. A szcrelenr ikonja. Arany,
eI.:rtry és csillogás. Á takar<]llla lltrr-
ktllózó szerctők körvonala a7' .,Lr..LÍlv

l l : I t t c r  c l ( i t t  akár  egy  b i z i inc i  szc r r i -
Ite<p központi alakjának s2illlett'C.
iclretne' Az eIlentétek egybecllvaclíi'
sának himntrsza. Fiú és lány. Vagy
rtrógsem? Hol itt a keleti bölcs c1erű?
\Jegy cz a j in és jarrg európaiLrl?
l.,szrer'ettók, hogy az trnalomig sclka-
s.',cií-; reproc1ukciók clőszcrt:tcttel
l laztrdnak a képről, szintc rnitrclíg
t.sonkolják? Rencles. polgílri náppa.
]ikban, pláne hálószclbák iclilljélrcrl
rtincs is keresnivalója csorbítatlanr.rl.
,\rnputálva a nrű maga a brrja, csik-
]illldíls érzékiség, anéll<iil fcl,ittlgató
clr:ima, vészterhes előérzet. ligy llit.
r'ányos clekorációs elem, cmígy |c-
*zL i | t  önv i zsgá la t i  kényszer '  1 |g1 az '
I--zcregyéjszaka meséi, emígy Frellcl
Zsigmond összes. A torz<.l a nrásik
kariába kerget, teijességéLlen kítép
()nnan. Honnan ez a furcsa érzés?
.\ kép bclső feszültsógéből. Elvégrc
erartyalapon aranvférft és aranynő
r rr. igt- ls rétctt szintc eggyi '  v: i l i i< a
L sókbarr - maga a bolclogság. A va-
I.iszerűtlen háttér tán a mcnnv? De
.ak óvatosanl Ugyc, lni lyen |t>ntos

.l szerelmeseket beburkoli clics|ényi
'rz ő dolga a fértihoz oclaacióan si-
rrruló nő olclalán megteremtenl 't
'zimmetriát, melypeft hiárrya a férfi
,:\ l lő egyenlőt lcn viszonváhti l .  a n<i
' r I ; r rcnde l t ségébő l  faka<| .  Nem
t:gvenrangúak ók ebben az illclé.s-
llcn. A |ányt arcának ftidetlcnsége,
:trtatómiailag lehetetlen piza oasz.
szí,vá, védtelenné teszi. A féríi clr.l-
mináns, véclett testének crőtelics

X J

t örnege, irrkrlngnitójának, vagyis ar(.e
felismerl.rctetleilségérrek mcgőrzése mi.
att' Erejí:t hangsúlyozz-ák ijlt<jzctérrck
élcs rrí:gyszögci és ellcrltmondanak a ncj
rr.llrírján levt-l l:igy, szíIres kr)rijknck. A
stíl izált, cicktlratív háttér a viselctck fe.s'
tó'sí:rrek rrrcirlja l.rregirtközik a kep aljárl
llirhat<i viríl'gtls rét cx1>rcssziotiisztil<trs
nlegjclcr lítóse vel. Dissz<.lnarlciítj i iban
nyLrgtalarrít(; :r féclctlcn testrészt:k. a tlő
arcának, kar|l inl ik ábrázolírsa. Dc ki i l i ' '
ttijscn az aprrilcikc;sarr kicio1gozott lál.l-
fejc, rnelynek szirnbolikus err:je lett lLt-
tril, |r<igy cgy szakaclék szélér'r cÍ{yctl'
súlyozva kapaszkocl ik rérrri i l ten. F]z a
nyLrgtalanítti, zuhanlist seirető szakacitik
rotrrbcllja össze az iclillt. Ezt kcll tigyes
b<lltosclknak cltűntetrri, hogy fogyilszt.
lratóvá tegyék a trrűvet. .fovarebben 

:t
sz<lr<>ngás' De akkor soltzr nctTt fc;grrrtk
ttrclni abban sem bízni '  hogy van el i:g
crő a lár-ry Ólclő karaiban' s aZ ar2r]Y
f r ' l vor r t i á rhar l .  : tmc ' l1 '  bcsz ö r  i  őket '  ; r r r : i ,
trclgy Iegyőzze a mélyseg srjtét vor.rzását'

( lr.tstar' Kl irnt: Csók (19n7-i908.)

(Híres Í.estők 29. sz. 22-23.p,)
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(isírmpás, l ,ányaclt kis csúfsítg. Fitcls
ttrát az' ógnck erneli. &iég tlcn] A
l l i iszkeségtől. r]ábjából ép1lcn kivct-
kőző <'s.,l1-lz'cltt kis pillang<i' lirclnz
lllakj:in a f<>szltltt ttitii, f()ngY()s Íllas.
r.ri akár a l.lírll cafrangjai. Sz-ig<lni ar.
c.ocskáia. mesterségcs fénynél gyo-
töIt teste láthatóan kemény Irrtrnkzi-
boz szol<ott, isrneri a fegyclrnet
Tcrmeszetel lenes p<lzít:t<1>ba kény-
szc-rített |ába az'r.:nban hanrarosan a
t:i1lőjl: clrrára szijkkcr-r, tcrnlC]te
l.rrcgfcsziil, és röpr.ihri fog a naP feló,
artrelynck rnclegéllcn nem kr:l l  íírzni '
éhezní t i lbbé, lehct c:si l logrl i ,  l t:beg-
rri, igaz., kicsit szárrlyak:rt rneg1lilr.
zsö lni is. i)c nem rnindcgvi l igyis
cllyarr illanásnyi idő ..lz egész'...
99 cnr-n'vi lrrjclolat a szé1ls(:grrek.
vÓcltclenségn<:k. kiszo1gáitatottság-
riak.

(Híres festtjk 6. szítrn. 7. c>lclal)

Sz:isz Kata

(,4 l)(\l]L]laÍ(j tlenl :t 1bnti képről szó|, 1lttttll
I)t:.glts szclll;írtjl' th, tjzt nenl |t:ltenl nlcg a
We ! l'\Í t r e u n t t.la / ), t: z t' r | |,á |2 s Z k') t tx !.} ] ] )Cg a,''.Tá 

ri <y,s z t :i l l, :t z { ) 1 :c r:í l n n t'. ín l ií Íés u t tt' l l y é r'
nle]y ]Íi7)-tx.ll kti,sztl!t' és [,:írjz'sban, n 'llt'l'sc;<'
d.( )Í.s3'|,.b:!I] /;ttJ;atrj - a .szerk, )'

lN MEMORIAN vonoEulnRTY MlHÁLY

A bonyháái VÁroai Könyvt,ár és a aib|iocaritas A|apít,vány Vörösmarry Mihá|y
szú|eLég ének 20 o. évf o r du|ó jár a p á|y ázat,ot hir det ké pz[66, 6u,et'i a|koLáEok ké.
szít,ésére. Téma éE te,chnika szabadon vá|abztott (i||uoztráció, ex |ibrig sLb'), a
pá|yázó a művéhez me||éke|je az adat'ait (név, cím éier.kor\,
?á|yázhaLnak qyermek és itjúeáqi (á|ta|ános és középisko|ások\ va|amint te-|nőtt
kaugóriában,1o-1o a|kot,áat' díjazunk, A pá|yázat'<lkaL Zooa, májue 31 it1ke|| e|.
jut't'at'ni a Várogi Könyvtár címére (7150 oonyhád, ?ercze| Mór ut'ca 5o), A műve-
ket. nem küldjijk vigeza, de minden bekú|áő meqkapja a kiá||ítág cím|istáját, a áíja.
zott aIkotÁkat, a kiadványunkban népezer(ls,ltjuk' Kiá||ííág megnyitó.' 2ooo. azep.
t'ember 29, tsonyhád. A m(tvekbő| vándorkiá||ít,ágt, szeryezünk'
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Foldünk környezeti problémáí egyre,,látványo.
sabb'' módon kerülnek szemünk elé a Tisza-parton
sétálva vagy a pesti belvárosban levegózve' 

'I.ágabb

kozmikus kornyezetunk á|lapota nem kevésbé élet-
bevágó, de szerencsére azt rnég nem sikenilt..le-
eyóznünk'', mint a fÓldi természetet' Ezekben a he.
tekben a Nap ig1'ckszik magára r,onni figyeimün-
kct, maximumra íokozva aktivitását küionÍéle ér-
dekesjelenségeket mutat, kitoréseinck kovetkcznré-
nyei padig fÓldi életÚnket is be|olyáso|ák

2000. januar 28-ával kezdődóen gigantikus anyag.
kttorések soro;rala indult nreg a Napon. amclyck mind.
cgytke tobb milliárd tonna napanyagot lovellt ki az űrbe
Szerencsére egyik sem Fóldúnk fclé iranyult' de most,
a napaktiütás maxinruma idején |el kell kesztilnunk
kozponti csillagunk kellemetlen hatásaira'

A koronakitciréseknek nevezett eseményekct a
napkutató tirszondák sztárja, a SoHo (Solar and
Helispheric observatory) fényképezte le. Jelenleg
ez az egyetlen szonda, amely a napkorona maga-
:abb zónájának kozel folyamatos nregfi gyelésére
képes. A január 3l.ei kitorés mérete már kezdeti
áJlapotában is eléne a Ftld méretének hatszorosát'
'{ csodálatos napkorclna, a naplégktr legi.elso ré.
sze A jelenség megfigyeiéséhez ún koronográfot
ilasználtak' ez a nrűszer a napkorong crós sugárzá.
sát elfcdve lehetővé teszi a halvány napkorona vizs.
gálatát, aniit tertnészetes kÖrulményck kozotl csak
tel.j es nap|ogyatkozások alkalmával pill anthatunk
meg (ebben a lenyűgózó élményben volt részúnk
tavaly augusztusban). A koronakitÖrések tobb mii-
liard tonna forró gi:rzt (pontosabban napanyagot, plaz.
mát) juttatnak a bolygóközi térbe, tobb száz km/s.os
sebességgel Egr-.egy ilyen piazmacsomó két-három

Gigantikus
koronakitörések a Napon

nap alatt érheti el a Foldet, amennyrben |oIénk rrá'
nyul' Az utóbbi éltizedben már nagyobb szerepct
tulajdonítanak nekrk a Nap.Fold fizikaí kapcso|a.
tok be|olyáso|ásban, mint a napkitorésekrrek Min.
deneselre bizonyított' hog1,a FÖId mágneses teret
Ósszezavarva lgen erós hatást vá l tanak k1 A
gcomágneses viharok veszélyeztetik a Foid korul
kerrngó műholdak érzékeny elektromos berendezé-
scit. sőt cxtrém esetben zavarok támadnak a filldi
energiael|átó és távkTzlési  rendszerekben [}ár a
mostani kitÓrések egyike sem érintett bennunket. íél
ke|l készülnúnk az ilyen eseményekre. hiszen jeJen.
leg naponta akár tobb kitÖrés is |ejátszódhat.

A napkitorés lényegében a kromosz|éra (a nap-
légkor kozépsó része) hirtelen kifényesedése a nap.
foltcsoportok felett' ami á{talában az UV.tartonrány.
ban látható' A kitorés néhány perc alatt megv r'óg.
be, majd 20- l00 perc a latt  c lhalványul  A f lcr .
kitorések alkalnuival jelentósen megntvekszik a Nap
rádió., róntgen- és ultraibolya sugárzása F,zenki-
vül részecskék tomege. |oleg elektronok és proto-
nok dobódnak ki' A kitorések oka még nem telje-
sen lisztázott, de szoros kapcsolatban állnak a nap.
foltok mágneses terenek vájtozásával Eppen ezcn a
kitorések sámát a napfoltok mennyisége erósen befo-
lyáso|ja, A flerek és a koronakitorések bekovetkeaónek
hátterében a Nap mágneses végbcmenő gyors, nagy-
|ópték.u változísok állnak A két kitirésfé|e qr,akran
cgrutt jelentkeá( mivel kolcsonosen kivalthatjáJ< eg1'.
más bektvetkezését' A január 3l-ei koronakitorés
uonban nem napkitiréshez kapcsolódott, hanem va.
lóvintiLleg egy hatalmas, a napfelsán felett lebegő plaz.
lnatómeg (profu berancia) robbanásszerű szétszakadá-
sával egyszerre kcivetkezett be

A napkorong egyen|ítoi terűleteit egy külónos'
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gyiirűszen! alakzat ÖVezi. amely a ki|elé tar1ó anyag
r'ékony áramlásaiból á1| Aiakjukat a Nap mágneses
lcre határozza meg' Ercdósr

helyukon sürü pIazmakolrcent -

rac iók f igyelhetok meg a |oto-

sz|erában' amelyck mágneses
hurkokkai  rogzulnek a fe lsztrt-
hez.' Ki lé haladva ez'ek az
aramlások hcrsszu csor,ákká sá-
külnek és tobb tíZmi l l i ó  km
mcsszeségtg ny'rr|nak ki az úrbe
Ezek a nyilványok az elnyújtott

nrágneses eróvon a|ak kÓzé zÍrt
Irapanr agbói. anrelynck hómér-
iek letc kb 2 nr i l l io Keh' in,  for-
ró p lazmaóvet |ornrá lnak a
Nap könil Az áramlások rászolgálnak a nelukre
az anyagáramlás |oiyamatosnak tűrrik bennúk A mű.
szerek idónként sűni anyagkoncentrációkat figyel-
tek meg az egyébként váitozatlannak tűnó alakza-
tokban, néha pedíg hatalmas' robbanásszeni jelen.

ségek voltak megfig-velhetők llvenkor egy hatalmas
plazmacsomó mágneses gyokerei elszakadtak, s
anyaga - a Nap átmérójének többszortsérc íelfu.
vódva - kikerült az űrbe' Ajelenséget koronakitö.
résnek nevezték el (Coronal Mass Ejection, CME'),
Mindenki nagy meglepetésére a LASCO egy szim-
metrikus koronakitorést is Inegfigvelt, amely néhány
órán belúl játszódott le

A naptevékenység fö|di hatásai

A Nap fenyt és meleget ad számunkra - nem vé.
}et|en' hogy a régi korok emberei istenként tisztel-
ték. Ugyanakkor azonban egyre nagvobb veszély
jelent a technikai civilizáció számos vivmánvára'
KÓzponti égitestünk alapveí.ó szerepetjátszott a |oldi
élet megszületésében, mivei évmilliárdokkaI ezelótt
ultraibolya sugárzása még akadálytaianul érkezhe.
tett a felszínre, energrávai telítve az ősóceán mole-
kuláit. A Nap ma is az élet alapja- A fotoszintézist a
Nap folyamatos energiaszolgáltatása tartja műko-
désben, s a iotoszintézís során keletkezó szerr,'es
vegyuletekct képezik a táplá1ékláncok alapját' Egyes
éló1ényeknél a Nap hatásának más, konkrétabb meg.
nvilvánulása is érvényesül' bizonyos fák évgyűnii.

ből pé1dául kiolvashaquk az egyes naptevéken},ségi
maximumokat és minimumokat' Az elóbbicket a vas.

tagabb, az utóbbiakat pedrg i i
vékonyabb évglirűk jelzik Az-
éghaj1at' illetve az idójárás ala-
kulásában is mcghatározó szcre.
pe Van a Napnak Ha l -2o'ó .kal
megnór.ekeLlne a NapbóI eI kezó
energia mennyisége, a sark i  j i ig

sapkák megolvadnának'  Egves
eiméletek szerint a jégkorszakok

kialakulásában is nagy szercpu
játszott a Nap energiatermclés.
ének. i l |etve távolsagának nreg.
váltoása AX\.ll században bc-
kÓVetkezett  ' 'k is  jégkorszak' '  is

egl' gvcngébb naptei ekenység eretlnrénye
A naptevékenység időben változó rntenzitású ;\

nap|oltok számának váIto zása a|ap1án egy l l ,2 éves
ciklus állapítható meg. de ntágneses szempontból
ez22.23 évnek felel meg (a vezető. és kovető tb|'
tok mágneses polaritás-változásai alapján) \zlószi-
nűsíthetó, hogv az időjáras naptevékenységi maxi-
murn idején váItozékonyabb, mint minimr.rnikor Az
eros naptevékenység hatására a fuldi légkÖr fizikai
és kemiai tulajdonságai is változhatnak. nraguk után
\'onva az ózonréteg, illetve a nagy magasságú leg-
kÓri szerkezetek változását A naptevéken.vségl
maximumok meglepó kovetkezménye az ln|arktu-
sos betegek számának megnovekedése

A Nap rtvidebb idóléptekű' sőt hirte]cn beko.
vetkezó folyamatainak is van hatása Fo|dünkre A
napszél a Nap koronájából' az úgyne'vezett korona-
lyukakból kiinduló' elektromosan toltcitt részecskék
áramlata (|oleg protonok, elel.tronok és allb.részecs-
kék alkotják) A Nap légkörében lezajló nagy ener.
giájú |olyamatok, mint például az á|t^|ában napfolt-
okhoz kapcsolódó flerek, illetve enlptív protube.
ranciák hatására az általában lassan mozgó (300-
500 km/s) napszélben gyors részecskenyalábok ala-
kuinak ki. A Nap kb l millió tonna anyagot Veszit
minden másodpercben, de ez nem komol1.mennyi-
seg a ttmegéhez képest. A napszél hatásaitóI a boli'-
gónk mágneses tere, a magnetoszféra véd meg ben-
nr.inket, antely abolygó belsejében generálidik F,rő-
vonalai a napszéllel érkező eIektromosan ttito1t ré-
szecskéket eltérítik' és a mágneses pólusok felc tc'



l c!ik A tÓltött részecskék a pólusok kc!-
;..lében érik el a légkört - ahol az ún sarki
l:3sadék található a magnetosz|érában . és
:r legkori atomokat, molckulákat gerjeszt.
'  e  I ó t r choz z ák  a  sa r k i  fény t  A
:llagnetosz|éra aIakja nenr szinrmetrikus
\ 'pro l  e l lorduio o ldala hosszan megnyu-
'l!: (..Ínágneses uszál1''')' míg a Nap fe|é
'l.'ző lokéshullám.fronton egy kissé benyo-
' r l r .d lk A napszél lokéshul lám.|r .ontja
.l;szenyomja a magnetoszféra erővonala-
t czáltal azok kTzelebb kerülnek egyrnás-
l;rz F,miatt az úgynevezett gyűniáram
arnir az ideiglenesen befogott nagyener-

:la.Ju töltótt részecskék alkotnak a Foldet
. l lu i járva) kozelebb kerü l  a fe|színhez '
'rrrrr'cbb térerót alakítva ki' A Foldön ez
..,:\ neVeZetl mágneses viharok kialakulá.
..l]]OZ vezct, ami az egyre órzékenyebb
. ektronikus bcrendezósekre (például szá.
.litouépes. és távkozlési hálózatok) kife-

]('leiten káros hatással lehet' A nyugalmi
.;l.:.nilt csak Öt-tiz nappal a vihar kezdete
,.:an all vissza Zavart keletkezhet a legi-
:. tengeÍi navígációs műszerek műkodé-
.cben is' Kimaradások jeIentkezhetnek az
r:anrszolgáltatásban (pl. l989-ben kb' ó
' : .  l l :o cmber máradl  áram nó|kül  Eszak-
e::lerikában egy heves napkitorést ktve.
:.) Il]ágneses vihar hatására)' Az utóbbi
: lszak kutatásai alapján kidenilt, hogy a
l.lnagvobb veszélyt az ún' korona.kiti-
: :sek (Coronal  Mass Eject ions, CME) je-
c:ltik. amikor egy kűIonosen nagy adag
: ' .azma szabadul k i  egy koronalyukon.
..()s szeptember 24-én egy ilyen felho

. '1lrlrt végig a Foldtn, minden eddiginél
:l.' cscbb mágneses viharokat váltva ki

'\.a1,lfo|ókttÍ e.s a tel1es clkl<eket az AK(i
., t | ltlg1lsz'szakkÖrének honlapjan olvas.
)'.trlatok, a

\ugi/ $_!p_grnovq. ak&hq cinen,

A,,magyar National Geographic"

Amikor az újságárusnál nem jutott cszcmbe a kere-
sett portéka pontos net'c, kínontban mcgpróbá|tanl kii-
rii|ít.ni:

. Ttrdja az a folyóirat, amelyik mrrst inclult ncm régen.
szép tájak vannak benne és..  .

- Persze, a,,magyar Nationak (ieographic"! - hang-
zott a gyors válasz.

Ha nenl  is  annyira szép ós látványos. ha nem is ann\tra
terjedelmes - de rniénk ez a lap l 999 szeptemberében 55 cv
után ismét rneg;elent ,'A F.iiIdgönrb'' cínrű kélhavonta megje.
lenő iolvóirat Az új lapot a MagYar Földra1zi Társaság szer-
keszt'i. és küllemótlen' illetve a beltartalom minoségében v'a.
lóban' a sokkal inkább kÓzisnrert. (magyaru| nem olvasható)'
National Geographichoz hasoniítható Az 193O.ban alapitott
folyóitat annak idején l5 évfo|yamot éir me!, utolsó szárnait
l944-ben Budapest bombázásakor \,ehették kózbe a lelxes
olvasók '  Kesóbb,.Fold és Eg, '  néven próbálkoztak hasonló
minőségű újság létrehozásával. ez ltbbé-kevésbé sikeru]t l..
de a rendszerváltás után. nrinden anyagi tbrrás e|apadt. igv az
a lap is eihalt Egy rTvid lröIdgomb újraéIesztési kísérlet után
l 992 óta siri csend Ugy látszik az ország gaz-dasáci hc|Yzete
] 999-re kerult olyan állapotba' hog1'egy ilyen iapot . mostn)ár
szponzorokkal ismegtámogatva. újra lehessen indítani Nagy
Szerencse ez, hisz nagy hiány voit eddig e téren a magyar fo.

ryorralpracon

A Foldgomb megpróbálja az ebben a rnű|a'1-
biLn lehetséges iegszélesebb spchrumol át|og-
ni. Természetvede|nu' kultúrtÓíénetj, antropo.
lógiai-néprajzi témaliorÓket éppugy érint, mint
a felfedezések és utazások tÓrténeteit. nem bc.
szé|ve a magyar expedíciós utaásokkal foglal.
kozó okkekről Az idegenforgalmi{urisztikar té-
mák ktzul pedig kimelt jelentóséget kap az
okoturizmus Néhány konkrét péida az erldiq
megjelent sánrokból - hogv ne csak a levcgőbe

beszéljck Az eltűnt horizont |oIcljen (NamIbia), okotrrnz-rrrus
Nepálban, fiatal magyar geográfus az Antarktiszon' a Kongo-
medenétól a Csád tóig, Ai-Á.ndalúz óröksége, Utazás Gró[Sze.
chenyi Bélával a Kuku.Norhoz és Kelet-Tibetbe' ottó barát uta.
ása, stb') A lblyóirat rrunden cikkét rendkivLll színvonalas és.1o
minóségr'i fenykep dísáti, a lap utolsó oldalain található tentte-
szetfotók pedig már művészi szinvonalat képviselnek

lg72
,{ l'a)Lrxii)$rB

Barta Géza

!'eres Gábor
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Röv iddcl  a c iánszennYezés levonulása után
újabb környezeti katasztrófák kövctkeztek be
Ronlánia ószaki részén. Színesfénrek kiterrnelé.
sével foglalkozó üzemek kiize|ében gátszakadás
lörtént Borsabánya és Máramarosszigct köze|é.
ben'  Errnck nyomán nagymennyiségű (néhány
tízezer tonna) c ink '  ó lom, vas.  réz kerü l t  a Tisza
és a Visó folyókba iszap formájálran. A szenn1'c-
zés egy rósze a nragyarországi folyószakaszokra
is e l jutott .

A nehéz|enrek hatása hosszÚtávon jelentkezik,

a kÓvetkezntények sú|yosak és sokretűek. a r'óde-
kezés ktltséges és bon-voiLrlt

A nehézfemek okoáa szennyezésre ep1'japán bal.
eset hi\ta |el a \'ilág kozvélemenyének figye|rrrét 1 938-
ban ajapán l\4inamata.Óbolbe egy acctaidelridet előál.
iitó gyár higanytartaimú szenriyüze kerult A katasa-
róía 1970.ig 300 haláios áldozatot kÖVetch

Vas, mangán (Fe, Mn)
A vas és a mangán létfontosságú elenrek és kis

mennységben az élő szen'ezetben is elófordulnak Az
emberi szervezetben levő vas 3/4-ed része a henlog|o-
binban tiiroiódtk, a vasionok a biokatalízisben és a sál.
Iításban, a maugáur pedig a fotoszintézisbenjátszik sze.
repet. A vizekben leggyakrabban elófordu|ó szennve-
zók a Vas és a mangán ionjal (Fe]" és Mnr.)' me|yek
elsősorban ízrontó hatásúak' azonban a mangán na-
gyobb koncentrációban idegkárositó Neha elő|ortirrl.
hogy a vízvezeték csapjábót sárgásbarna szinii viz |o.
l;ik' Ennek oka lehet, hopxl a üzben oldott Fd. és
Mn,. ionokat ún. vas. és mangá'rrbaktériumok Fer' io.
nokká és Mno'-dá oxidáják-

Cink (Zn)
A cinkioirok (Zn:,) a blclógiai rendszerekben

egyrósZt errzirnaktivátor, másréSzt szerkezetalakító
ion' A szem kotóhartyá-1ában is nagy a cink kon.
centr.ációja. A vizekben a cink is gyakori szennyezti
és fbntos biológiai szerepe ellenóre nagyobb ntennyi.
ségben károsít1a a növényeket

Kadmium (Cd)
A kadmiun is a cinkcsoport tagja, ám a cinkkel

ellentétben igen mérgezó. A Cd felhalmozódik a vesé.

Csontlágyuiást és nyálkahártya'károsodást okoz
Az cmberi szcrvezetbóI csak l0 év alatt urul ki A
kutatások szerint a kadmium a fehéryékkel stabiiis
kontplexet képezve gátolja azok hatását Elettani
ha t á s á t  J apánban  f edez ték  t e i .  Kad r r r i umnra l
Szennyezett bánvavíz jutott rizsfulclck kozelebe a
Jinzu |olvó ártcrében, majtl a rizs bejuttltt az enrbc-
rek szervezetébe A (]d áltai okozott betegséget ltai-
itai kónrak ncvezzuk (japánul L\ztjelenti nagyon íá-j)

H i gany  (Hg )

A kadmiunrhoz hasonlóan a higanynak sincs bio|ó.
giat szerepe, mérgezó hatását tobbek kÓzttt annak
tulajdcnitjak, hogy konnyen kötődik tiol (-SIt) cscl
ponokhoz és alapvető biokémiai reakciókat gáto| A
higany idegnréreg' a halak Ós a tengeri errrlósik 1este.
ben felcúsul, íg1'bejuthat az ernben szen,ezetbe is l\
higany élettani hatását is japanok r1erítetlék t-ei- a
Minarnata öbolbeli szerrnyezés nvonlán' Az <ibcr| kor-
nyékén lakók szervezetébe a nvelsen |ogyasz1ott hal.
lai és kag-vlóval keruIt bc a higanv. Ós sírlyos szeni
elváltozásokat, mozgásszen'i problélnákat. vakságcÍ
és az agysejtek elhaiását okoaa ós évek rnúItán is r,i.
lágot lának torzszüIitt csecsenrljk

ó|om (Pb)

Az ólonr zavarja az agyfunkciókat, a vérképzó
és kiválasztó szerveket, valarnint elraktározódik a
csontokban' A konn1'en megmunkálható tjlom r.iz.
Vezetékcsovek csőrendszerénck utol so szakaszában

1elen van Az ólomcsó felrllelén PbCo. (ólom.kar -
bonat) reteg van Ha a r , izbcn tobb a szensa\ '  ákk{l:
czt a rétege1 a viz Pb(I{Co.), keletkezése kÖzbcn
oldja I.z a r'egyrllet pcdig igen nrórgező'

A fémek (í"oleg a nehézfémek) egyrészt az ipari
tevéken-Ység (pl' festékipar), másrészt a nem me!-
|e lc ló  hul ladékkezelés útján kerü]nek a v izekbe
Sajnos gyakretn előÍbrdui' hogy veszólycs hulladt'
kokatjuttatnak a tengerbe' vagy égetéssei semnlisi.
tik meg a tengeren a hulladékokat Ennek kclvet-
kezményeképpen egYre gyakoribbak a halak bőrbc-
tegséger. Az általános elóirás szerini a mérgezii ne-
hézlemek osszmennyisége nem haladhatja rneg a O'5
mg/I éÍ1éket Vannak azonban olyarl szennyczok.
amelyek káros hatása már mg/l koncentrácionáI is
jelentkezik

Főző Att i la (kemia@sul inet.hu)
ben, és a csontképzési filyamat enzimjeit gátolja
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HIRMORZSAK
Egyenesedik a ferde torony

Áz óv elején mcgkczdett r.rrunkálatok erednténye-
k!-nt 5 centiméterrcl sikerLilt visszalrúzni a hires pi.
..:r f'erde lornyot

l{a a mentés a terveknek megÍi:lelóen íblytató-
jik. 200I júniusában isrnót látogathatja a rragyko.
r(lnseg a nevezetessegct.

. ' \  tornyot l l73-ban kezdtek épiteni '  és sz inte
. iz i lnnal  dó ln i  kczdett '  A tur isták nlóg is sokáig be-
:llthettek, tiz éve azonban be kelIett zárnj. r:livel a
.c.n$ete$ lálogató annyit rontott állapotán' hogv az
e i l r1menY eletveszel1 'cssó vá i t

lV óvek során sokféle módon próbálták megá|li-
::ni dólését . sikertelentil Végül már az egyenestóI
: |rlknyira' mintegy 50 centirnéterre hajolt cl Leg.
J]abban a torony alá gódrot ástak, egvik oldaiára
s()o tonna ellensúlyt hclyeztek' mqd kábellel el|á-
:..tl acélgyúniket szereltek az épitmény kTré, Ezek-
ltl húzzák a torn}'ot az' uj a|apz'arba Ha sikcrűl az
:iició. a csún5,a betonsúlyokat természetcsen 1esze-
::k az építmónyrői. (tilet és Tudomány)

Heg né|küli gyógyu|ás
\.an.e olyan ktzöttÚnk aki ne viselné raagán régi

lr]esetek'' nyomát? Bizony, mindannvian tapasz-
::latból tudjuk. hogy az egykori sénilésekből szár.
:lazó hegek egész életriinket vegigkísérik

I logy mi á1l ennek a hátterébenr
A bór károsodását kÓvetően az elsónek kialaku-

. r ekony réteg egymás mellé rendezódo kollagén.
.z:l]aeokbói áll' A bőr hámse-itjei ezen a rétegen
..!.Zdenek el növekedni' így alakul ki az a kevéssé
'..galnras halovány,,bór''' amelyet hegszÖvetként
::rllon jól ismerúrrk A sérülések tehát tónkrcte.
.zl]. a bőrt rugalmassá tevő kollagén.rostok hul]á-
.-l...s szerkezetét-

\ar1yis az evolúció során olyan megoldás rog-
. 'u l i  amelyben a sérül t  fe|űieten a kompler kol lagén
'::lozat rekonstruálása hcIyett gyorsalr kialakitható
': ru ktű rat noVeSZt a bőr E,zze| a gvógyulás a lehetó
l  - . l \  r ,ÍSabb, de |e lü letes Iesz

[:gv angol biotechnológiai cóg olyan spray{ |ej.
'!'Sztett kj, amelynek hatására - a gyóg}ulás terme.
.zetes űtját megelőzve biológiailag lebom|ó poli.
merekból álló hálózat jón létre a sérult testfelüle-

prlhls(

f{hö|{öt|6dátt'Fp|d!l.k1i{öE

rint így elkenjlhetó a hegesedés Az eiano| és egv
polirner keverékét egy |élvezető tartóba helyezik,
majd eiektromos erotérbe állítják, Az eljárásnak cz
a lépése szavaÍolia, hogv a kcverék rtgzuljon a sr:-
ruit fe]úleten, ntivel a polimer.ker,erék elektromos
potenciálja jóval magasabb lesz' mint a boró A í.ia'
konból 5 mikrométer átmérőJű lyukakon keresztul
permetezhetó a bőrre az oldat, amel1' ígv finom ros.
tokat hoz létre. Mivel a rostok azonos tÓltésűek
taszitják egynást, s a kialakuló hálózat elcmei sza.
bályos térkózól.:kei rendeződnek el, A tema szakér-
{ol egyelóre ór'atosságra intenek a találmánn1,a| kap.
cso|atban, és kijelentik' hogv az állatkísérletek, de
főleg az enrberek kcirében szeízett kedvező tapasz.
talatok előtt nerr, szivesen nyiIatkoznak órdentben a
heg nélkuli gyógyulásról' (Elet és ]udomány)

válogatta: Att i ln

JáÚék
t{i a közös az alábbi személvekben?

Zelimhan Jandarbijev
Dzsohár Dudajev
Szalman Radujev
Samil Baszajev

Plusz kérdés:
Melyikük járt Bugyonrrovszkban.)

A helyes meg|ejtést beküldók kozTtt nyere-
ményeket sorsolunk.

BeküIdendó 2000' május 20, 24 óráig az
attila@teacher,com cimre.

hsHria. ten' s a kol|agént
t e rme l ő  ko t r i .
szovetl sejtek, a
f i b r o b i a s z t o k
növekedni tud.
nak rajta A se1-
t e k  s z á n t á n a k
gyarapodásar 'a1
tbkozatosan k i-
alakul a hagi'tr-
m á n y o s  k o l i a -
gén-struktúra A
|c ' i1esztók sze-

L - - r r r - - r - - - - - - - - - J
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A  N a e r . É N Y /  t .
A napfürdőzés ma már sokkal vcszelyesebb' mint ne-

hány ólwcl ezelőlt' ,Az ózonróteg vékonyodásáva| bolyeónk
ternlószetes |enyszűróje egyie veszit hatasából' így több
és 1őteg r'cszélyesebb olyan sugárzás óri a FTldct, nrely
ártalnlas az élólónyekre nézve. de napfényre mégiscsak.
szukseg van

Az élet minden Í'ornrája a Napnak köszönheti létezósét'
s az ember nemcsak fizikailag, hanem psz'ichikai|ag is íügg
tóle. Kozrsmert lény, hogy napfényes napokon jobb az
ember hanguiata' cs könnyebben képes az életet a derű.
sebbik oldaláról szemlélni A napfény és a meleg lazitja az
izrnokat és segíti az idegi ellazulást is. Jótekrlnyan hat a
Stresszre, és egy rövid időre a mindennapi gondok is eI.
Vesztik jelentóSégüket' l!4indennek biológiai okai is r'an-
nak, mert a napsugarak befol-vásolják a sZen'zet hormoná-
lis nrűködését, az anyagcsere jalr:Iásával pedig nÖvekszik
az energia' A szexuális hormonok termelődése megélón-
ktil' s fokozódik a sokat emlegeteit endorfin itormon és a
D.vitamin képződóse is' Dc ahhoz' hogy ezen Íolyamatok
kel lemes hatását élvezhessÍjk.  rÖvid napf i l rdőzések is
elesendóek

Élvezzrik a napfényt, de megfeleló véclelem meilett' és
ne túl sokáig'

Az orvosok azt tanácsolják, hogy a napozás sose tart.
son egy óránál tovább' a bőrt pedig védjük kellő erejii és
mennyiségű napÍény elleni készítményekkel.

Evi 50 óránál - azazhet'i egy óránál . nagyobb rlérték.
ben ne tegyük ki bőrunket a napfénynek,

A legkedvezőbb időszak a napozáshoz: délelótt l 0 órá.
ig és délután 16 óra után, Az ezek kozotti időszakot tölr
sük,inkább árnyékban, ahol kisebb az UV-sugárzás

ovatosan napozzunk a gumimatracon is' a víz t,issza.
tükrczi a sugarakat. így még a napozószer használa'ta mei.
lett is konnyen leéghetünk

Ha tengerben űszunk, utána torÖlközzünk meg! A bő.
rÓn maradó sókristálvok apró gyujtóiencsekent nrűkTdnek
aki sokat úszik. |eltétlenül használjon víZtaszitó napozó-
szert' de mégjobb, ha felvesz egy pólót is.

Az arc számára a legjobb védelem az árnvék. és a ma.
gas fényvédó |aktoru napozószer'Bár a nap okozta károk
nem látszanak azonnai' ér,tizedek múlva fokozottan jelent-
keznek ráncok. kitágult erecskék, pigment|oltok' melye.
ken tobbé nem 1ehet segíteni, így hát vigylizva |ogjunk hozzá
az idei naofurdőhcrz

BEKAPI,AK

Rizskrém
giirtig ér|esség

tb;zlu:!!!iú egy csésze viz-, |el csó.
szc kis szerníi rizs, négy csesze tej. ket
tojássárgája, két teáskanál kukoricaliszt,
két.három evókanál cukor, fei teáska.
nál vaniiiaesszencia' csipet só. orölt sze.
recsendió vagv iahe.;

I.lfui.s,z.iQ1 l;orraljuk fci a vizei cu1
vastag lalú serpcnyóben' keverjük hoz.
z 'áar izsL,  és k is lángon áI landó ker,erés-
sel pároiog1assuk el a vizet Adjuk hoz.
zá tejet és a sót. és állancióan keverjúk
Fózzuk Í.edó néIkui 20 percig, míg a rizs
teijesen meg nem puhul Verjuk lel a
toiássárgákat a kukoricaliszttei és egy
kevés hideg tejjel

Kever.1únk hozzá eg1- felcsészényit a
krémál lagú r izsbó l ,  maj<l az egészet
tegvük vissza a forró rizzsel teli serpe.
nyóbe Kis láng |ölótt folytonos keverés
ntellen sűrítsuk be, adjuk ho:rzá a tet-
szés szerinti cukrot és a r'aníliát, borít.
suk tálalótálra Hintsük meg szerecsen.
dióval vagy fahéjjal' de hidegen is tála|.
hatjuk.

r-
P!tsArer

$--4r,,U-

Szerkesztó és tTrdelószerkesztő
Főző Attila Lásztó

|v'lunkatársak
Láng Andrea, |}arta Géza, Veres

Gábor
Szerkesztóség,

Közgazdasági Politechnikunr
l09ó Budapest' Vende| u. J.

E-mail: polieszter@poli.hu
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\ilÚlabda 38 2|
.'Lgar.ed!né!y9s9bbJá!ckas: Kelár Rafael (26) Kiss Adrienn ( l5 }

i-abdaruqás: 2 6
j.!-cqr9d'!Éqy9s9bbjatékas: Darőczy Vilmos (l) Vidos Mihály (3)

Gyenes András ( l ) Huszár András í2 )

Itiplabdar o r

i\ 20oo. }AAJUS ó-| K[RÉrrÁn HÁztiltJt\|oi(sÁ6
ltr\soo| K roRDU IÖJÁNAK e RI DrrAÉt\Ye I l

i '! -l-kategOria (eg-vben
] Bozóki l,evente (m)AsterX
]l Maros Komél Monopoli
]iI Holváth Mátyás Monopoli

\júatecóla aga.1ask$csaqqfu-:
1 Mihók Viki Tanar L Jakab Judit 'Ianár
ij Jakab Judit Tanár II. Milrók Viki Tanár
:1 Lóczy Edit Tanár

'l''szevont eitt z - ee A Bajnokság sonendje:
. bagyl Laszlo l anár I Colin Hackett Tanár
.; Colin Hackett Tanar II. Ma1er Tibor Tanár
IlI '|emesi 

Mifu.ton JUTA JAzz IlI. Pelsőczi cergeiy Intenzjv osztálv

jicjszletes híradás az új egyéni és iskolai csúcsokról, a bajnokság könilrnényelről és
..lt. rninden másról a kÖvetkező WWf -,,ámban!
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A TELJEssÉG |GÉNYE rtÉlxÜt.

Hagy'omán1.a Politcchnikurnban' hogy a neg1'edikcsck utolsó tarritasi nap1uk utolsó tanítasi órá1án Összog.

zóst vógezlck' Eg.v valóságos szcntótkosár es eg1' valóságos bőrtnd álI rcndelkczésükrc' hogr'.;ó is rossz

crnlékeiket, élményciket virtrrálisan ellreIr'ezzók bennük' lmc czek kÓzül nidrínr.:

A SZEMETKOSAR TARTALMA

e!ö itélet és a pofára osztá|yzás
az una|mas osztá|yidő
szavak, me|yek nem ta|á|tak meghal|ga-
tásra (osztá|yban és tanár.diák között)
az érteImet|en szócsaták
a kétszínűség
a ie|kesedés hiánya
az isko|ai szere|mespárok a foIyosón
a je|en|éti ivek
a DtK és a po|itechnikumi fontoskodás
tornacioóVlse|ése a a ttbbcé|úban
magyarázkodás az jgazoIat|an muIasztá-
sok miatt
képmutatás' hiúság
intolerancia
a budös wc-k
a kertbe be nem á||ási |ehetőség (autóva|)
a bt]fé
a stresszes vizsgaidoszakok, bukások
a padfirkák' amik összefogták az arcomat
órai a|vás a|att
Fé|reértések
lT' á|demokrácia
rossz napok, rossz embereK
a nye|vtanu|ásban,,e|ért'' sikerte|enségem
Az rossz, hogy úgy érzem sokan (p|.
Ga||ai Zsófi. Szász Kata. Fehér Már.
ta...stb') még nagyon sok do|got taníthat-
na, és ezt már soha nem kapom meg!?
A diákok tájékozat|anságára aIapozott
megfélem|íto,,pedagógiai,, módszerek
az egyre csúnyább festékek az iskola
repertoárjából
amikor e|ragadtattam magam va|ami apró
kis sére|em miatt
amikor,'becsukódtak az ab|akok'' egy kis
idóre
amikor fé|reértés miatt megbántottam va.
lakit
az osztá|ytársak 60 %-a
A 4'.ben kiaIakuIt osztá|yközösség
az egész uto|só évem, a jegyeirn
kisérettséoi

a ,,minden mindig kote|ező''
a kezdetben bónusznak,'á|cázott, '
házidoIgozat
dolgozatok
határidők
teljesíthetetlen negyedek
az eÍö|tetett csapatmunKa
az ,,aIkoho|os - cigerettás'' bUIik
Azt nem szeretem' hogy szinte minden évben
történt va|ami Változtatás a rendszerben
á . < Á n ^ A l Á c A k

a jegyzetek nagy része
Veszekedések
idegeskedés
fútés
A hugyszagtó| büdös A/21.es terem' ami
amúgy egy kedVes termem
a nem érdeme|t büntetések' amlket a tanárok
adnak (bo|ha. e|efánt)
a rész|etekben való e|veszés
Vá||aIkozási ismeretek, taniroda
éL d lavv|L>gd

a kezdetben bónusznak ,,álcázott'' házÍ dolgo.
zat
a meg nem értett szavak
az igazolat|an óráim
A fiú ö|töző bcj|ere, szaga
beképzeltség. kémpmutatás, gőg
Psycho, Kandi
gépírás mix!
DÜhóngő szabályzat!
hoSszú ebédszünet
Csoncsi csináIta a zene a bulikon
Keves jó nő
kifutás az orczy.kerbe
3.ban közgáz doIgozat
Íossz napoK
hibás döntések
a rossz bu|ik az uto|só 1.2 évben
a tanárok beskatuiyázásai
a haszonta|anuI tö|tött idő
Vende| utca és környéke
a ,,minden mindig köte|ező'' Semmit sern dob.
nék ki, hiszen mindennek Van másik o|daia is
,'minden rosszban van va|arni jó. ' ',,
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. |úá!-ta embersége és kedvessége' a jó és
erdekes órái '  sztorizgatásai

. matematika fakt' órák hangu|ata

. a jó bu|ik és néhány ember

. Dühöngő, póker partyk, dohányzó
, az orák hangu|ata és |égköre. Néha saj-

na|tam, hogy bementem aÍÍa az örára,
néha pedig nagyon jó vo|i, hogy részt
vettem azokon.

. r\4indazok, akiket a négy év alatt megis.
mertem és azok' akikkel barátságot kö.
tottem

. Ez a négy éV jó em|ékekke| és a rossz
emlékekkeI

. ,'Amit az ember szeretne' azt eI is érheti',.
hozzáá||ást-

. empát|a, humánum' tanu|óiroda

. túlé|ó túra

. TMT' osztá|yszínjátszó fesztivá|

. VerGábéletszemlé|ete

. Lendvai Gyorgyi

. a Medikus kávézó

. az tsszes tanár tudása

. a barátok, akikre itt a Po|iban tettem szert

. Cseh Andi

. az infóórák

. Barta Géza humora, é|ménybeszámo|ói

. Hann Péter '

. Segítőkész, aranyos tanáraim em|éke

. pogácsa az új büÍébő|

. a Vidám, nyitott, ruga|mas |égkor

. természet terem, az erdei tábor

. szabad órára járás

. Gava||ér Csaba

. a tanárokjósága, szeretete és odaadása,
amit a diákok iránt táplá|nak és segítik
cket (szigorúságukka| együtt is)! ! !

. i ,'Végsőre,' kia|aku|t jó |égkór és ji ko-
zosség

. a testneve|és 1Oolo.ok

. osztá|ykirándu|ások' gó|yatábor

. a péntek dé|utánok, a K|inikák

. szaIagaVató

. a művészet tagozat oIvasmányai

. gepírás tudásom

. a gyonyÖrű |ányok, jó nők

. tanár-diák kapcsolat

. műVészet tagozat (konyvaján|ások, vers-
fe|oIvasások) (Ga||ai Zsófi)

. órák hangu|ata, |égköre

. Vaíga Adrienne ango|órái

. ketyerék
o csengO
. a tanárok segitőkészsége, egyedisége
. a biztonság, amit a su|i adott
. |ehetősé9 p|. rádiózni
. isko|asze||em hangu|at (fő|eg 1-2-3-ban, mert

már kezd kiha|ni)
. eIismerések
. é|etfelfogás
. osztá|ytársak, barátok
. Hamis, Kandi, Psycho
. művészetórák
. jó vo|t érezni, hogy nagyon f igye|nek rám' Még

arra is, hogy ne késsek e|, hogy mit egyek.' .
. minden. Most, hogy elmegyek, minden olyan

jónak túnik a diákok, tanárok, órák, épü|et. ' '
stb. stb.. semmit nem akarok itt hagyni és ta.
lán el viszem egy kicsit!

. lbolya

. az e|ső három évem gyönyorű emlékeit

. Horn Gábor Renau|t Safrane-ja
o társaság(diák+tanár+ofó)
. a szabad kondt-lehetoség
. A testkultúra munkacsoport, a tornaház
. a két könyvesszekrény az első eme|etről
. tú|é|őtúra
. em|ékek, amik eszembe jutnak egy sziró|,

számró|, ábráró|, hangról
. sok ember kedvessége, barátsága
. a sok szeretet és odafigye|és, amit a

tanaraimtó| kaptam
. mindaz' amit itt megtanu|hattam' áté|hettem ía

fe|nótté vá|ásom magja ez)
. Szász Kata és Láng Andi
. a ktzvet|en |égkör és a szeretet, amit láttam a

szemekben és éreztem is
. Jakab Judit, Fehér Márta, Szabó Lász|o, Főző

Atti|a, Mihók Viki, Haász Feri
. Noémi, Dinó, Abigé| és András
. Lu|u órái
. a nagy osáá|ykép a Bo2.bó|
. a tudás, amit magamba szívtam
. azok a remek é|ményekkel gazdag évek,

ame|yeket itt tö|thettem el a po|iban
. az odafigye|és a körÜlottünk. |évő vi|ágra' nyi-

tott szemme| jámi.
. egy batyu, amiben egy manócska ü| - és ha

v.alamiben elbizonytalanodom majd, egyeilen
do|got ke|| tennem, leha|kítani magam é.
megha|lgatni, amit o kiáltoz
kÖszönöm
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A |ap tarta|ombó|

|T-emlékezteto'. . .. .. .
IskoIabírósági  hírek. ' , . . . . .
Nye |vv i z sgások . . . ' , . . . . . - ' . '
Ugyeleti pontok ..
Cf .Hay-ra reagá|va". ' ' . . .  - .
Sok-sok sporthír . . . . . ' . . . . . . .
Polimpiai eredmények.'..
Múvészeti dí.iak .. .. .... ..
Csoncsi másképp |átja..'
Magyar háziverseny.'.. '..
Herendi Ági kedvence... '
Boci, boci tarka.
Szász Kata képek e|ott
PoI iÉszter ' . . . .
Lapzárta utani ereomenyek
Szemétkosár -  bőr önd ' ' . ' ' . ' '
Aranyköpések

Áp'ewqk6p'$gek
A Duna érzéseink, gondo|ataink é|et-
nagyságú mása.
Attér a második versszakra, aho| haza.
szeretete tor ki rajta.
A vers pontosan megszerkesztett mu
sok mondaniva|óva|, amik nem biztos,
hogy le vannak irva, de ha figYelmesen
olvasunk a sorok között' kirajzo|ódhat
elóttünk a vers mondantva|ója.
Rastignacnak a saját |ábán ke|l meg-
küzdenie'
KamaiávaI kurtizánként ismerkedhetünk
meg.
A szocia|isták nem szerették a nemese-
ket azért, mert ura|kodtak a do|gozó né.
pen, kizsákmányo|ták őket, ezért cseré.
be nem kaptak semmit.
Ennek az öreg nonek már nincsen
semmi értelme.
Az ember szemé|yiségét sorsának bics-
kája faragja ki.
A mű elején egy rovid párbeszéd ta|á|-
ható. ami túl hosszú.
A mű ráébreszt mindenkit arra, hogy
mi|yen könnyen meg lehet ha|ni, az
egyik piIlanatró| a másikra' és miután
már kilehe|te az ember az uto|só |ehe.
|etét, akkor már nem |ehet mit tenni.

l p$Wág -,,"rkesxó cáttal Főzo Attila digit.ilis
képgyűjtcmónyóből valogatott.
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