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Iskolabírósági határozat

Jávor Mátyás (Intenzív) ügye

Jávor Mátyást osaál}fiinö}lei: Gallai Zsófia és

Szatló László parraszolták be, mert tudomásukra
jut{)tt, hogy Mátyás a közelrnú|tbau egy matenu.

tikaóra elótt strlyosan bántalmazta osztalytarsat'

Horváth Gábort. oszál/ónökei kéréstire Gábor

írásban összefoglalta a történteket. E dokuttten.

tumot az osaá\&ínökök rnind az lskolabíróság'

rnind pedig Jávor Mátyás rondelkezésére bocsá-

tották. A-Z o szÍ ályfoncikók slikertelenúl p róbáhak

személyeserr konzrrltálrri l\Íátyás édesanyjával.
Márczis Mártával; ezért a hagyorrúlyos tigy.

rendnek mcgfelelően levélb.:n értesítették a tár-

gyalásról.
Márczis Márta a tárgyalás ellótt egy nappal faxort

elküldÓtt leveléberr fordult az osztály{őnökökJtöz'
illewe Puskás Auréllroz, az iskola pedagógiai

vezetőjélrez' Az eljárás szárnos e|vi és teclnikai
körü|ményét kifogásolta. Egyrész| megkérdője-
leae a panasl indokoltságát. Másrésa. az éppen
megkezdódött kisérenségi r.izsgák mi'tt elutas!
totta a tárgyalásra kijeltilt idöpontot. Jeleae'
hogy a tárgyaláson nem vesz résá, s az időpontÍa
vonatkozó negativ me&iegyzessel össáangban
gyermekét is arra fogja kélni, hogy ne jelenjen

meg a bíróság elótt.
Márcás Márta kivánúgának lnegfelelően az is.
kolabirók a tárgyalás elott megismerkedteh a
levél tarta|rnával.

Jávor Mátyás és édesanyja, Márcás Márta az
iskolabírósági tárgyaláson mr:gielentek.
A panasz alapjárrl szolgáló r:set szemtrnúi közül
jelerr vo|t Hajdú Rita (BalhéSoK(K); Gáspár
Cecília (BallrésoK(K) pt:dig tanúvaliomását
íÍásbaüjuttatta el a bíróságltoe
Jávor Mátyás Horváth Gábor esetleírLsát reális-
nak ismerte el' az abban foglaltakat nem óhajtona
kiegészíteni.
Márcás Márta - az e|őző nap faxon érkezett levél
szóbeli kifejtéseként. é|eserr kifogásolta az eljá.
rás elvi és technikai körülményeit. Elfogultsággal
vádolta az Iskolabíróságot; r:nnek követkeaében
megkérdójelea e az itúéz:rr;lély il|etékeségét, va-
lamint hitelességét.

Bakony László (DeHÁt), Nagy Richárd
(DeIIÁt), Okner Ernő (DeFIAt)' Ludvig
t,ász|ó (Munkásosztály) és Pető Gergely

(Munkásosztály) ügye

Az lskolabiróság. Somorjai Eteonóra' Varga
Ágrres és Diósi Alojzia - 200l. jtrius l4-éu
tárgyalta Bakorry László (DetI.At)' Nagy
Richárd (DeFIAt), okrrer Ernő (DerIAt)'
Ludúg László (Munkásosaály) és Petó Ger-
gely (Munkásosxály) ügyet.

Bakony Lászlót, Nagy fuclrárdot, oluler
h'nlót' Ludvig Lászlót és Petó Gergely
Bág;yi Lásló panaszolta be, miután a uapkti.
áben sárnos esetben és a többszöri tanári
figyelmeztetés ellenére is kártyáaak.
A táÍgyalásoü a bepanaszoltak lényegében
elfogadták az Iskolabírósághoz eljuttatott
beadvány tényszeríiségét, noha apróbb kü-
lönbségek a kártyőús szokások egyéni vo.
násaiban kirajzolódtak: ki lrányszor, merrnf -

re rendszeresen; avagy kártyíúmak sámit-e
a játéklroz szolgáló tapok elrnélpilt és hten.
nv nézegetése, tanulmányoása stb. Ezek a
felvetések némi színt hoáak a tárgyalóte-
rembe, az ügy menetét azo.rban lényegében
nem befolyásolták.
A bíróság sulyosbító körüInényként érté-
kelte, lrogy az éÍ1^tett diákok tobb éve a Po.
litechnikum tanulói' üszont a számukra biz.
tosított szabadságiogokkal nem tanultak meg
éhr i. ilIetve/vagy visszaélnek.
A bíróság Bakony Lászlót, Nagy Richárdot,
okner Ernót, Ludüg Lász|ót és Pető Ger.
gelyt megrovásban részesítette. Ezen tú|, a
2001|2002.es tanévben korlátoaa' illetve
megvonta tőIük a szabad órára járás jogát a
ktivetkezó rnódon:
Sámukra a tanév első |rarmadában rninderr
tarróra látogatása kötelező.
A tanév második és |rarmrdik hannadátlan
azokból a tárgyakból, ahol az órára jfuás
szabad, eldönthetik' hogy a tanórán vesznek
részt vagy a kön1wtárban tartózkodnak' A
napközitren azonban nem jelenlretnek meg a
tanórák ideje alatt.
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Diósi Alojzia válasában röviden Összefog-

lalta az Iskolabíróság műkidésének álapvetó

pontjait. IsÍncnette az iskolapolgárok és az

intéznrérry kapcsoIatát .  Leszógcne. l rogy a
jog neur ismel:ete rrem mclltesít annak követ-
ke:nrrénye aló,l . szárnára ugyanis úgy tíint,

hogy Márczisi Márta elfogultsággal kapcso.

l.|toS elllrarasaalása rncigött az rejlik' hogy

nenr istlrcd az intézrnény rnÍiködését, továbbá

aá sen\ |loglt ezze| kapcsolatban az iskola-

polgárokrrak rnilverr jogaik és lelretőségeik

vannak.
Az lskolabíró.ság köriili - a sz-oros értelern.
ben r'ett tárgytól eltéró . v'ita szcrerrr.:sétlcrr
rnódon hátráll,atta magának az esettrek a tár-
gyalását. Mátlrészt róvidre zárása rrregerósi
tette \'oltla Jlávor Mátyás édesanyjának a

,.korrcepciós trlerre'' vtrnatkozó elt!érzeteit.
A tárgyalás következó részében éléuk, vala-
rnirrt a ttibbsl:öri bírósági felszólítás ellenére
egyes eseteklren indulatos megiegyzésektól
sern mentes hangulat alakult ki. Ehhez hoz-
zájárult, lrog;r a Jávor Mátyás és édesanyja
képviselte,,e1gyszeri eset'' tényét megcáfolta
Pál$ Péter (Monopoli) lrozzászólása' aki
e|rnotrdta' irogy Hon,áth Gábor esete utáu
egy alkalourrl:ra| őt is megiit<itte Jávor Má.
tyás' tulajdonképperr mindenÍé|e kézzelfog.
ltató ok nélkíil' egy egyszerű folyosón tórténl
szembetalálktlzás kapcsán. A kiegészítés
súlya abból adódott, hogy mind Mátyás,
rnilrd pedig érlesanyja ttibbször hivatkoztak a
Horvátlr Gábi:r.féle eset egyediségére' illetve
arra, hogy t:gyr:s.egyedül Hon,átlr Gábor
provokativ Ínagatartása okoaa a Mátyás
alapvető ma€;atartásáva| összeegyeztetlletet-
len és szélsóséges rnegryilvánulást.
Vidos Mi l rr i ly  (Sanar l0) és Tánczos Tibor
(LeG-o,) bes:lárnoltak arról' hogy az .,ügy'' .

közvetlenú| a lnegtöfténte után, telrát jóva| a
panasz bejelelrrtése e|ótt - hogyan vá|t is-
rnertté a pc,|itechrrikunri diákok körében'
Hozz-ászólásaikb3n tőbbszÖr utaltak a ttir-
téntek és a pcllitechnikurni értékrerrd abszolút
összeegyeztellletetlen voltára. Ea egészítene
ki Szendi Zsc'lt (ex-elsóA), aki alapértékként
emlegette az erőfö|érry-semleges politechni-
kumi közeget'' A preccderls elv alapjárr utalt
az 1skolabíróság által tárgyalt egyetlen ha-
sonló üswe'

Ilorváth Gábor tagadta. lrogr' lblyantatosan pro-

vokátta volna Jár,or. Mát-vást. s a bárrtalmazás az

',utolsó csepp a po|rárban', eflék1us megrryilvá.

nulása lenne. Jeleae' lro5- aZ esetleges követ.

kezmények miatt  ucul  tett  píUla5á. s ö l  t lett t  is

bes ire l t  scrr]<inek ro la.  jó l lc l ret  Jávor Mátyás az

ellenkcz,ojét feltételeae' amiktrr a szenrtanúktól

értesül t  né|rány l leg}edi|eS diak .  igy a (árgyaIa-

sorr megielent Tánczos Tibor és Vidos Milrály .

eröteijes kritikát fogalrnazott lrieg Mátyás eljáLá.

sával kapcsolatban'
Márcás Márta kiÍbgásolta, ltogy a bárrtalrnazás

foka' rrraradandósága és a követkeanrény súlyos.

sága arányalan. A fclvetés nagy vilrart tátnasz.

tott. eg}'részt mirlt elv, nrásrésá pedig rnint rea-

litás.
Horváth Gábor isnrertotte a bántalrnazás kcivet-

keaéberr cIszel l \  edcl t  sérülésci t .

Sorrrorjai E|eonóra lnegkéne Jávor Mátyást, hogy

egyes szám első személyben részleteselr rnutassa

be saját szerepét: attól kezdvc' lrogy belépett a

későbbi konfliktus sálhelyéü szolgáló tanterem.

be.
Jár'or Mátyás az iskolabíró kéréséuek nehezen, a

.íeladat'' tcibbszöd elisrnétlése után is csak voua-

kodva és lrúzódozv,a felelt meg.

A bíróság Jávor Mátyás beszárnolóját rrcrn hall.

Bathatta meg, rncrt Horváth Gábor ódosan1jának

egy közben ellrangzott megjegyzóse kapcsán

Márczis Mána felállt' s Jár'or N|át1,ással eg\.ütt

e l l ragya a tárgyalás 'á l t l rc|ret

Miutátr Márcás Márta és Jár,or Mátyás a nrcgbe-

szelés folyarnán a kívü|állóság, illetr,e |c|ette á||ó-

ság pozíciójából nyilatkoaak, távoá suk}ia l pedig

vógképp ea a lrierarchikus viszon{ rögatettek' a

bíróságban rnegerősödött az az érzés. lttrgy a

valódi és a jöl'ő szenrpontjából kibontakoást
|ehetővé tevő kommunikáció nern i. áll szándé-
kukban. Be|eórtve a politechnikurni errekrenddel
kapcsoIatos nyitottságot és befogado kr'szséget.

Az elmondottak a bíróságot rrreggliiack anó|.

hogy Jávor Mátyás és Horvát l r  Gábor Lrgyo nem

,,egyenrangú'' verekedés, hanenr tlzkai erőÍii-
lérryból,,bebiaosított'' súlyos bátttalnraza.



A fellebbviteli tárgyalás j egyzőkönyve
VagYis az iskolapolgári üszony|atban lehet.

áa;*k tegsirlyosabb vétseg. mely. szél.

'á!j-"".i. a"*, ,'ódoo megsélli a Politech.

nikuá legfontosabb alkotmányos jogát; meg-

sztínteti I demokratikus iskola létének a|ap.

fcltételét: az iskolapolgári egyenjogúság es

esélyegyenlóség érvénycsitését. Sem egyeu.

jogúság' s€m esélyegyenlóség rrenr létezhet

on ur'ár fehri kell és lehet. A,,félelem nélküli

iskola'' pedig a Politeclrnikurn létezésének,

filozófiájának egyík legfontosább elve, me.

lyet képvisel és megjelenit rruga a pedagó.

gusközösség' toi'ábbá sajátos eszkóznendsze-

it-ikk"l '' iskola irrtéanérryei - ktizÓttük az

lskolabíróság is.

Az lskolabíróság Jávor Mátyás részéról

sernrnifele direkr vagy tnetakomrnunikatív

jelzést nem tapasáalt, atrrely arra utalt volna,

lrogy megbálta tettet.

Ebben a helyzetben a biróság úgy látta, hogy

nem egyszeriien a rrézetkülörrbség, lranem az

összeférlretetlenség esete forog feirn a poli-

technikumi aÍapénékek' illewe a tapasaalt

magatartás között. Jávor Mátyás és a Poli.

techrrikum - mint szellerni' illetve intéanéuyi

produlÍurn és közösség . együttÍ]űkődósé.

rlek eselye nincs, te|rát arra iskolabírósági

gesztussal lelretőséget biaosítani, továbbá

feltételrendszert alkotni értelmetlen'

Mindezek figyelembe vételével az Iskolabíró-

ság Jávor Mátyást a Közgazdasígi Politech-

nikumbóI kiárta.

A határozatok ellen a kézhczvételtól sámí-

tott 8 napon belül az Iskolabírósághoz fel.

letlbezés lehet benyújtani.

Budapest. 200 t. junius 18.
Diósi Alojzia, iskolabíró

AZámb,ő Sárrdor, Bág1i Lász.ló összetételú isko.

i.ui..ag 2ool ' július 2.6n tátgya|ta a Jávor Jvíá-

iva"tgv",u"n az édesau;7a álta| beadott fellebbe.

zest.

A bíróság megisrttcrte az elst! fok elé keIűlt attya.

gokat, uilan'int ez elsó |okú e{árásjeg1zók<ittyv.

Zi, t,u,tá,,^tát. N|érlegr:lte a fellebbezésberr leír.

talat. Mindezek alapjár' vizsgilódását két kérdés

ko.Jo...pon.osítotia: változott-e a tényállás, arni

a|apifu aL első foku lratározat született, illetve

milyen eriyhító körülmények wtretók figyelembe.

.oít"t .' elsó fok nem vagy nem eléggé vctt

fisVeIerube, továbbá. lrogy feIrnerülnek.e olyan

le" l ," t ,"g. ,  en1' l r i tó  k ö rü l rnérryek. arncIyek nent

szerepeltek az első fokú tárgyalásot.

A lefolytatott - kiegésiító vizsgá|ódást is tartal.

mazó - fegyelrni eljárás rneg/llapította' hogy a

tényátlást az e|só fokú r.árgyalás lrelytállóarr vette

fol' Telrát a palrasz jogrls' Jávor Mátyás hibázolt

(ea ó maga is elisrnerte' a tárpryaláson)' a bí19sá9

a tonnitiust veréskérrt értelrneá. Az errylrítő ós

súlyostrító körülniények összesíGse alapjáu _

nreiyek közül több csal. most, a Inásodfokú eljá-

rás során szerepelt elólzör _ az clsii fokon szü.

leten kizárás biiurtetés végrehajtását a bíróság egy

[aptári éVre felfiiggeszti. Törölt€tik a biintetes.

tra aildig más e|marasáaló iskolabíIósági határo.

zat rrerlisziiletik' éIetbe lép az ellerrkező esetben,

tgazolatlan órák esetétlen történó elmarasztalás

ák ukko, sárnit a kizrirást ébtbe léptetónek, ba

a bíróság |2 vagy ttibt' igazo|atlar óra meglétét

álIapítja meg'
A bíróság előtt tönénő nyill.árros bocsárratkérésre

ktite|ezzúk Jávor Mátyást.

Fellrívjuk a szülók fig1elmét fokozott felelóssé-

gükre.

A bíróság _ az elsó fokú fegyelmi batározat 'ezel.
részével tökéletesen összeharrgzóan _ rendkívtil

határozottan elutasítja az erószak rrrinden formá-

ját. Figyelembe vette azonban - az elsó fokott

még nem tapasáalható'_ megbánást. amit a.pana.

."olt .ut,tott, lrajlaodriságát a bocsánatkérésre'

Az eló. és utóéletére vo,natkoá tflnúságlételeket'

amik _ egy kornoly kivétellej _ arra engednek

ktivetkeztetni, hogy vau esdy r problérnátlan

ii::r
titi
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rl:
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folyatásra. N'yomatékosabban alkalmaxuk a

fokozatosság elvét, azaz bár igen súlyos a

hiba, nem all:almaztuk a legzulyosabb bibr-
tetést. Azt it; figyelembe vette a bíróság,
hogy üszonyllag hosszú idö telt el a piura-
szolt eset és a panasz beadása köztitt' Job-
bította a panaszolt hclyzetét' hogy a bíróság
ejthene az álllalában vett fenyegetés lehetó.
ségét. Tennér;zetesen a mérleg másik serpe.
nyójében ottlnaradtak tények: az egyoldalú
és konroly nrénékú vcrés (ököllel), az ew-
szeri ütéskérrt való újbóli erőszak (Pálfy pé.

ter esete)' a bocsánatkérés eilrúzódása, a rrrár

meglevó iskolabírósági elrnarasaalá s.

A bíróúg remérryét fejeá ki' ho5_ Jávor Mát1'ás
nem kerül tóbbször iskolabíróság clé. Talán e
lratározat is segiti ea.

A iratározat ellenjogorvoslat az iskolát fbnrrtartó
alapítvány kuratóriumától kérhető.

Ervényes a kézlrezl,ételtol'

Bp . .2oo l '  jú l ius  l8 .
Az iskolabíróság nevébcn: t]ágyi László

:
Ezriton érÍesítem az E.T. Quartet (aüas F]ichíug€'r Bánd) ismerőit, kodvetőit,
hogy a zenekar |egközelebbi koncertjei a|ábbi időpontpkban és belyszínekgn lesznek:

'  '  
'  

. .  ,  
'  

.  
t  

,

929t1|!Jr. cs'ütörtök' 20. ór4 qqv biz'onvos eatéria. a Vórben;. a Hi|tönna|iúmben
A hely pontos o.n. U
lépti$ ott. lehet' hogr jó lrety, mindenesetre uem kocsmg' vagy ba ez, akkor is

' miialkotásokka | á|C.ízott.
gggl.!]; Ér.rtpk, 2o óra az @@@ PlakáÍkiá[itás sátra val3ho| a Felvonulásiak és
IIősík trirei k6rnyékén '
\ra|ószín'ú|eg sörsátorró! vagy va|ami hason|órót van szó. t,ehet dunrálni, később
butizni(i'). 

i:-:l 
r.tize|etrit nem tudok mo"ua"i]" helyszinrő|.

okt. Ie'.'ksdd. 2oÉrl Bigqletto ' :
K|utikorrcert az igencsak r,JüPPie'' he|yen, a törzsvendégek a tipikus mai srácok
A he|y előnve, hory balkan:keiliátszani, ami a zenészeket erra készteti. hog1.
hangérő hel.tett 

"még 
inkább zeneÍ'' megoldásokka| kössék |e az egJrbegyű|teket.

Ítt akár zavaróan kiizelről is tanulmányozhatod a zcnekart munka közben.
qkr!.!$.lzombat, t9 óra Műcsarnok
Korrékt, rendezetÍ el,őadóterem, iict.so.ot{' reÍlektor, odaÍigyetás; Á hangosítás
viszon-vlag profi, a hangzás ta|án itt a |egé|vezhetőbb. Az ernlitett helyszínek kőzül
ez a legÍ'elnőttcsebb. Á szünettren (drága) biifé, de szokott |ánni ingyenes trorkós.
to|ás ils.

- - -
{|!|óg egy nregiegyzés: októberlren fe|vessziik az új CD-nketi.remélem az is tetszeni
fog majd. Á' fenti koncerteken egyébként fő|eg a |eendő CD anyagát játsszuk.)

í]dviizettel: : . ].'

GavaIlér Csaba



A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakkö'zepisko|e

í*nfftotopes bá|(lzatánakfelhasználói szabá|y zata

(POLINETTKETT)

l. A dokumentum státusa ós cé|ja

Ahálózatösszeteft,nagyanyagiésszel|emiértéketképüselórendszer.Fel lr ' lszrráloinahezért
vállalniuk kell a haszrálatt'r;ai.J iti.on'egeket is. a nátózat a 1elretóségekér[ van és nem a korlá.

toásokért. Saikség van to.iaton,, hog1ia szolgáltatások folyarnato:T é: bixonúgosan mű-

ktidhessenek. A szabá|yz.ata biaonságiáóírásokat részleteÁ; a lehetóségek ismertetésére nem

hivatott.
Hálózatrrnk az lnternet és egyéb nyilvános hálózatok részét képen, ezert szvkségeg hogy sza-

bályzatuoli a nemzetköá no,íákno" ig,"odva magáben foglalja miudaz9!" ' 
:"i9:Í 

szzbályokat

és ajánlásokat, amelyek nétkril a hábJt nem mírködtetbetó, vagy működése más hilózrtokra

nézve veszélyes volna.
Ahá|őzatműködéséért a jogi felelósséget az iskota egyszemé|y felelós v'ezetójeként a pedagógiai

vezető úse1i. A rendszergazáa szakmaifelelósséget vállal' hogy megteszi az-Lntemet kózössége

által elvárható tépéseket a|ú|ózatnemzetköá normáknak megfelelő bizons.ágos.üzemeltetéséért.

A szabályzat nem ismerése nem mentesíti a felhasmálót a megsértése esetén alkalrnaáetó szank.

ciók, valamint a polgári és biintetőjogi követkemények alól.

A szabilyzat minden fellrasmálóra egyformáur érvényes-

A szlbiíyzatotsztikség esetén . penlu na aháIőzat fej|ódése eá irrdokolttá tesá - idóről idóre

r"r.iru".Áau"t. A módisításokrój a felhasználók értesítést kapnak. Ha a mórJosítást nem fogadják

el, hálózati azonosítójukról le kell mondaniuk'

2. Az azonositó és a hálóz:ti hozzáÍérés

A hálózat felhaszrátóinak nyilvántartása, a belépések errgedélyezése és tiltásl ahitllözet üzemelte.

tóinek elsó sámú' elidegeníthetetlerr feladata és a lrálózlt biztonságos míiködésének alapfeltétele.

A felhasanálói azonosítók |étrehoása és töÍlése ezért a rendszer gazÁa és a h'álózati operáto(ok)

kiárólagos joga.
a renaáaíoi azonosító egy nfvános fellraszrálónévbó| és egy titkos' csall a tulaidonosa által

ismert jelszóból áll. A kenB együtt teszi lehetővé a belépést. Az azonosítóból képezzíik az email-

címet (pl- azonosító@po|i.hu) és a személyes Webolda| címét is. (pl.

Ilttp ://*ww.poli.1ru/-azonositó)

Az azonosítók létrejótte és megszűnése szervereinken:

kinek Polinetware sz€rver Faber szrrver Proxy azonosító Galileo szerver

tanerő auton:ntikus kérésre kérésre kérésre

diák automatikus kérésre kérésre csak loi{örrleges
eseÍben

vendfumegállapodás alapján megállapodás alapján megállapodás alapjáu megáltapodás a1apján

Az azonosítót a munkavállalói illewe tanulói jogv.iszony megszírnésekor, végzős diákok esetébeÍt

a tanév etvégzését követó szeptemberhó 30. napján autornatikusan megsziiLrrtetjűk. Arnennyiben a

fe|hasaráló a tor'ábbiakban is szeretne é|ni a hálózat használatának |elretősép;éve| írásbrn kérví

nyeáeti az azonosító megtartását a há|ózzt iizemeltetóinél.
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A rendszergazda létrehozhát olyan általános, csökkentettjogokkal rendelkező azonosítókat is (pl.

guest), amelyekhez nem tartozií j6oző. Azáltalrínos azonosítókkal bárki beléplret a lrálózatba'

akit annak lrasaálatától nem tiltottak el.

3. Á jelszó

A jelszó mindienkinek a személyes titka, és aklior tölti be rendeltetését' ha csak egy ember ismeri.

A jelszó védi a felhaszrrálót, mert illetékelenek számára lehetetlenné teszi az állományaiba való

tretekintést, lr;veleinek elolvaúsát vagy a felhaszráló nevében történő jogosutatlan bejelentkezést'
és védi a háló'zat többi hasaálóját is' mert lehetóvé teszi a szabálysértók azonosítását'

. A jelszót célszent fejbentartani. I{a a felhasaáló leírja a jelszót, akkortartsa elzárva vagy

kódol ja illetékrelenek sámára h oz"áferhetetlen módon.
. A jelszot másokkal kozölni, az azonosító használatát rnámak akár röúd idóre is lehetővé

tenni tilos!
. Ha felmerül a gyanúja, hogy a jelszót valaki megtudta, akkor azonaal meg kell váltoaatni

és a rendszergazdát haladéLtalanul tájékoztatni kell.
. A renldszergazda elóírhada' hogy bizonyos idő elteltével ajelszót kötelezó legyen meg.

válto;ztatni, de ilyen elóírás hiányában is érdemes eá l-2 havonta megterrni.

4. A felhasználókjogai

. A fel]rasanálók azonosítójuk birtokában igénybe vehetik a hálózat és a szerverek szolgál-
tatásllit a hivatalos Netikettben (RFC l855) foglaltak alapján.

. A trá].ózat üzemeltetői részéről pontos és részletes tájékoáatást kapnak ahá|ózat működé.
séneli őket érintő váltoásairól.

. Eh.áthatják a saját könyvtárukban tárolt adataik bizalrnas kezelését.
A felhaszrátilk adataiban hardver. vagv szoftverlriba miatt keletkezett kirért a hálózat üzemeltetói
felelősséget uem válla|nak.

5. A szolgá|t,atások használatának szabályai

. A Íbl]használók a többi felhasználó tevékenységét sándékosan (pL <incélú üzenetek kiilde-
se' játék) nem zavarhatják és a hálózatot nem terhelhetik. A magáncélú sámítógép hasz-
nálaü:al szemben a munta elsőbbséget éfuez.

. AháJ.'ózat elsősorban az oktatás és az iskolai közössegi élet céljait szolgálja, és az ilyen
célú lrasználat elsőbbseget élvez, de a |ehetőségek határain belül magáncélra is haszrállra.
tó. Tilos a politikai vagy kereskede|mi célú lraszrálat. A felhasmálónak a hálózat haszrrá-
.latáblól nem származiat anyagi hasma'

. A hái:ózatba való belépéskor ügye|rni kell arra, bogy ajelszót más ne |ássa; továbbá arra is.
hogy ne adjuk meg a há|ózati jelszavurrkat vé|etlentil Windows jelszórrak.

. Szigoruan tilos a murrkaállomást a hálózatba való bejelentkezés utrán akár rövid időre is
magára hag1mi. A felhasználó csak a gép kikapcsolása vagy szabályos kijelentkezés után
álllral: fel a gép mellói. Ennek elrnu|asaása a belépési jog felfiiggesaését eÍedményezheti'
A le1;több felhaszrráló egyszeÍTe csak egy gépróljelentkcáet be.

. Az gryén\ ill. csoportjogokkal uregszerzett |emezterület (kvóta) nem léphetó tű. A le-
meáerúlet nagyságát a rendelkezésre álló erőfonások figyelembevételével a rendszergaz.
da határoz'a mcg. A lolóta a végzett feladatokól is fugghet, pl. többlethelyet kaplrat az,
aki valamelyik fakultációra jár.

. Céls;zerű a szabad lemezÍerűlet méretét rendszercsen el|enóri.ani' a felesleges állonrányokat
időn]ként letörölni mert ha éppen valamelyik program használata köáen fogy el a szabad
hely, akkor lelret, hogy még a programból való szabályos kilépés sem lesz lehetséges,
eú|tal adav esúés foA történni'
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A legságorubb tilalonr alá esik és a hálózat hainálatától való azonuali és végleg;es eltilrással jár:

. A más nevében való be.;elentkezesi kíserlet' akár az illetó engedé|yével is. - -

. Más azonosítójának, j"i.*'a'.t n..málata, illewe az azonosító köksönadisa (ekkor

rnind a két rer.,ettesí| a;"i'J"^r elkövetett üsszaélésekért a felelósség a jelszó tulajdo.

nosát terheli.
. Más jelszav:íurak kiderÍtésere, állományainak, leveleinek illetékteleu elolvasására vagy mó.

dosítására tett kísérlet.
. A lrálózat konfiguráciojáurak megváltoaatásara, a hálózaton áthaladó csomrgok e|fogásá.

ra, a hálózati jogosukúgok jelsálopó progra*mal, vírussal vagy bármilyen módon való

rnegváltoaatására tett kísérlet.
. Jogosulatlan belépési kíserlet ktilső intézrnény lrálózatába.
. A lrálózaton IRC botok, SETI@HoMF,' RC5 és hasorrló kliensek futtatása-

. A hálózat bixonsági rendszerének esetleges lribáival való visszaélés.

Aki a hálózat biaonságának hiányosságaira felhivja a rendszetgazda figyelrnét, lra nem követett el

a sr'abá|yzatba iitköző cselekmény, jutalomban részesül. Altatános szabá|y,,hogy amit cgy hálo.

zatban meg lehet tenni' azt nem bidos' lrogy meg is kell tenni' és amit a felhlrsználó afuÁlózatol

képes megtenni. nem biaos' hogy egyben etikus is.
Arlrrak éráekében, |rogy az iskola szárnitógépes rendszere védett legyen jog<rsulatlm használat,

illewe károkoás ellen. a rendszergazdá'nak joga van ahhoz" hogy:
. Indokolt esetben bárkit a gép és ahá|ózal használatából kiárjon. (pl. hálózatijiték)
. Meg1ézzen. lemásoljoq megváltoáasson vagy töröljön bárme|y Íájlt, amely kapcsolatban

lelret a rendszer vagy a hÍiózlt jogosulat|an haszrálatával.
. A sámítógépes rendszereket és a hálózatot bármikor el|enórizze, leállitsa vagy átkonfgu.

tá|ja,

A rendszergazda fenntart magának bánnely egyéb intézkedésijogot, amely s;zűkséges lehet az
iskola számítógépes erőforrásainak megvédéséhe4 és a további múködés bltosításához. Mivel a
lrálózat e|sősorban oktatási célokat szolgál' ezeknek a jogoknak egy részével az okÍatási feladatok
el|átása érdekében a kiemelt felhaszrrálók is él|retnek. A fentijogok a Íelrdszorgazdát és a többi
kiemelt felhasmálót üem hata|má zzÁk fe| arra' hogy mások állományaiba öncélúan belolvassanak
vagy azokban bármilyen váltoaatást végezzelek. Ezekhez a jogokhoz foko:lott erkölcsi ésjogi
felelósségvállalás tartozik. A jogosultak a tudomásuka jutott információt bizalmasan kezelik'
azza|neméIhetnek üssza, a fellrasználó errgedélye nélkiil nem hoáatják nfllvánossr{grr. A titkos.
ság alóI kivételt jelent, ha az információ biincselekmény gyalrújára vagy a há|őzat műktidését
alapjaiban veszelyeáetó könilményre enged követkeaetni.

. A felhasmáló köteles ahá|ózat mriködésében tapasáalt rendelleness.ágeket' a tudomására
jutott jelszószerzési és betörési kisérleteket haIadéktalanul jelemi a rendszergazdanak. A
jelentés elmaradásából vagy indokolatlan késéséból eredó károkért az is felelőssé tehető,
aki nem tett eleget ennek a kötelezettsepek.

. A felhasználóktól elvárható, hogy a belsó és az iÍlternetes hálózati eróforrásokkal takaré-
kosan, másokra is tekintettel bánjanak. Ilyen erőforrások pl. (a teljes'ség igenye rrélkiil): a
lemeztenilet, a sávszélesség, a nyomtatókapacitás, a rendszergazda és az operátor(ok)
munkaideje.

. A felhasználóknak be kell tartarriuk a vírusok elleni védekeás általános szabál1ait. Ha a
rendszergazda a hálózati vagy a helyi megbajtók elleuórzése során ürusos í[ominÍ talál'
joga van aa fertótleníteni' ha pedig a vírusirtó szoftVer nem képes a fertőtlcnításre, akkor
letörötni. Ilyen esetben a felhasználókat nem kell elóre megkérde-i, de ha r tulajdonos
személye megállapítható' akkor utólag éÍtesíteni keu.

. Tilos a hálózaton ajogeltenes, fasisáa vagy erószakra buzdító, szeméremsértö, ill. a szer-
áijogokat sértó anyagokat tárolni, ilyeneket az lntemetÍe kitenni vngy letölteni- a |evele.
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zóÍendszertilyenanyagokfotga\seúsárahasmálrri.Tilosazilyenoldalakravalólinkelés.
A legszigorubbal tiloJa hálózatot az tnternet veszélyenetésére vagy mások munkájána-k

hátráltatására haszeráIni. Ilyen esettrerr a vétkest a hálózatról azonnal és végérvényesen ki-

tiltjuk' tettével a hatóságol előtt el kell számolnia, az iskolának okozott anyagi kárt meg

kell téli.ítenie.
. A hálózat,fellrasnálói késáthetnek személyes bonlapot. Más célú lronlap készítésélrez a

webmDsteí vagy koordinációs bizottmány engedélye szükséges. A lrorrlap meg kell Gleljen

ajogsrabályoknak és a Politechrrikum által képüselt erk<ilcsi normáknak (p1. nen lehet

pátititui u.gy kereskede|rni cé1ú). A kózzétett anyagért mindenkor az oldal tésítője a fe.

lelős. l{z oldalon el kell |relyezri az olda| készítójének nevét, e.mail címét. A honlap nem

esik előzetes celzűra alá' de ha tartalma sérti a szabályokat vagy az iskola érdekeit" akkor

a weblnester vagy a koordinációs bizottmány letiltlratja, ill. köteleáeti a tulajdonost az át-

dolgolásra.

6. Szankciók

Annak érdekében, hogy a hálózat biztonságosan szolgálja a szabályokat betartó fellrasmálókat és

az isko|a oktatási és uevelési célkitiizéseit, a szabá|yzaÍ. megsértését szarrkcionáljuk. Enyhébb

esetbeü, első nlkalommal szóbeli figyelrneiíetés is alkalrnaáató. Kisebb zulyu biirtetéseket (p1.

belépés átmel.eti korlátozása, tárterú|et csökkentése) ahíiózat íieemeltetói, vagy az infonuatika

tanár is kiszatrhat. Az iskolabiróság által hozható ítéleteken kfi,.ril a következő szarrkciók alkal.

mazlratók:
. Részlelges eltiltás: a belépés bizonyos idóre való felfiiggesztése, ill. a tanítási idóre való

korlátroása, vagv bizonyos szolgáltatások haszrálatátó1 való eltiltás.
. E-ruill cím' ill. saját honlap megsziintetése.
. Saját nzonosító megvonása.

Kü|<inösen sűlyos esetben' a szabá|yzat rendszeres vagy durva megsértése esetén a felhaszrálóra

iskolabírósági feljetentés vár, amel}'rrek uyomán ahá|őzat hasaálatától va|ó teljes köni eltiltása is

kimondható.

7. A Netikett

A Netikett az internetes kozösség |rosszú idő alatt kiaiakitott szabálygyűjteménye' nlelynek tre-

tartása a hálólaton való együttélés feltétele. A Netikett ismerete minden felhasmálótól elvárható.

Ebben a dokumentumban nem tudjuk részletemi' me$alálható az az RFC l 85 5 nevű dokumen-

tumban.
ltt a |evelezésre vonatkozó legfontosabb szabályokat idézznk

. Ekezeteket, HTML-kódot csak magánlevéltren hasmáljunk' akkor is csak lra a címzettel

tisáázÍuk' hogy el tudjuk olvasni; levele#si listán' ill. a fej|écben soltasem-
. Ne lral;zráljrrnk czupa nagybetűt, mert az K|ABÁLASNAK számít. Kiemelésre hasmáljuk

az _alIíhúás_ je|et.
. A levdil tárgya (subject) legyen informatív' Üresen lragy,ni illetlenség.
. Tilos rr lánclevelek kiildése, továbbítása. Aki ilyet kap,jelentse a rendszergazdádnak!
. Ne kiildjiink e-mailhez csatolt állományokat, csak ha a círuett jeleae' lrogy kéri. Ez eset-

ben se haladja meg a csatolt állomány Ú\éreÍe az l MB-ot és a fájlnevekben ne hasaláljunk
ékeze1'et. szóköa.

Budapest, 201)1. augusaus

Puskás Aurél
Pedagógiai vezető

Fábián Péter
az infomratika muxkacsoport

vezetője

Egerváry Gergely
rendszergazda
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Az alábbi eseményeken
r Röplabda szakktir
. Fitl|ess szakkör

o Poli-AKG focigála
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Tanerők 6479 52 z5 13, l l l unkáso. I 140 ?2 5 7

MOND 2995.5 26 I  r r s 14. I\lATRIX s48 22 43
6. NincsZsák 2748 76 I  roo t5; BallróSoK{K) a Á zó J A

; ; '
) Lr , MOND t t o t  5 26 i q l l6:, Polisz

'78 z l
$;:.9. trG-o. 1 4 8 8 , 5 1  l e  !  7 8 !.7; JUTA JAzz 255 7{)

&'.9, 27-eS
*ílos,sTil 

I zs 18 . Carf ie ld I  00 .5 22 5

Az eredményhirdetésre a közös iskolai Evárón került sor. Az egy-érri Verseny elsó 6.6 helyezettjét

és az első csapatot dijaztuk.

GlatuIálok a Testkultúra.multkacsoport nevében' q)ortbaráti üdvöz|<ttel:

Politechnikum, 200l. májtrs l0.
Szabo Laszló. l .  1lorrtvtrsoly jegyzője
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2000/2001

LcányoVHölgyek

Giíspar Cecília @a1héSoK,{(4

Lázar ZsóÍia (Hami's) 752 pont
96t97

Bálind Dénes (iCfuc) l03l pont

96/9'.1

Rég' ]
Gémesi Mónika i
(öáJ''.-.|"ri9 |

2545 m 96/9'7 i

1, 6 próba

l (6o m, távo),, magas, kislabda, súly

I 1s *gt t,st g, 2ooo n/ 3ooo m)

Politeclniliurq 2001 junius 14.

r i
r l

i  , " .^. . .^ ' . . ,  " . . . .  i  
Pre iszner Nóra,'  l l  p e r C e s  S U T J U I a S  |  , ^  , ,  i . ,

Úl lrtlÉ.f I iG\| | si(oLr\csÚcs

Szendi Zsolt (Polifom) 58,7 nrP I
99/2000

KaÍdos EszteÍ (sznrarl0) 8,8 ntp
99/2000

lp l3.l mp 2000/2001
Plagáryr \' i lnra t 27-eS ) Öp 2ó lnp

2000/2001

(:ooper - tesz,
( l ' i Derces futál

f,reiszner Nóra (De HAt) 25ő7 n

2000/2001

Bama Norbert (elsoA)
3322 ÍÍl. 98199

K'slabdahajíttis Tihanyi Mónika (IFontania)

50 nr 85 ctn 9ó197

Gál Rcland (27eS)

73,1q m2000/2001

Gerelyhajíttis Drozdik Zsuzsa (FH) 27 m 34 cnt
93/94

Sabo Laszló (faneró)

39 m 3ó cm 97198

Diszkoszverés (I kg/l'5 kg) Balatoni Barbara (Polisz)

2l m 18 cm 99/2000
Molnár Lajos (Tanerö)

40 n1 20 cn 96/97

Súlyliikés (3 kg/1'3 kE) Liuár Zsőfia$1anri,s) l0 m 26 cm
9619't

Molnár Lajos 1TarrerQ 15 m 4ó
cm

91/94
,Wagasugrtis Lázfu ZsórÍa GtsőA) l35 cm

95/96
sá{Idor lstván (K:lBé) l78 cnt

96/97

Távolugrás Antal Mónika 1Sznrarl0) 395 cnI
99/2000

Molnár Dániel (szaDi) 5ó7
96191

4 pr.íba /furó . ugró
(60 m, 404 m, uivg!, magas)

5 próba /futó . dobó
(60tn kislabda, gerelv' disúosz

Taruls Orsolya (Hmi's) 329 pont
98/99

ffi
97 /98

szabó Attila (Psycho)

!-,12!5,!e{:!iee
Báind Dénes (iCRic)

I 739,65 pont96/97

Sziiletett:
Atlétika fak.ultációq
200 l. junius ó-án'L __l__t*t*.,
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A Testkultúra MturkacsopoÉ
pi\LYiVi\r-",

lrirdet a Tornaház délutáni sportcélú hasmálari jogáén

. A pályázatcélja: Atömegsport támogatása. -
C A pá|yázatrésztvevői: Á.potit""t'uit...,- iskolapolgárai (diákok, tarrárok, dolgoák). egyéuek

és csoportok. |.^^)i Uicta,

ioi'iii".u '",yck: A Tornalráz összes.szaba1 .""":'(n:{'"l:':.::.l::.:';::*:'-j:";. 
:.T)TJ::"'1.J.# '' "a'",l sportpálya (,'ketÍ€c'')..+l-'99:*::*:***"**

a többcélú terem és a kisterem foglalt.

. Pályázható időszak(ok), nap(ok), időpont(ok):

óráig. A már biaosan foglalt idópontok: lrétfó'

(tt'bbcélu' vagy kisterem).

Pályázri mintmum egry negyedévre és nraximum.egy feléwe l*".; l:"*v'ben 
cgy adott

,Íört', a pá|yivat tt,rya*aíetn|ert idóporrton túl is nrűktidtetrri kívránják a nyerles p1.yázők,

akkor még az idó ,Jejárta;' "toti 
nos.ábitási szándékukat újra jelemitik kel|. Ekkor az eltelt

idősz-akól szóló részletes besámolót is mellékelni kell a kérelern|tez.

. További tudnivalók:
A nem megfelelóen mírkódő (rendszertelenség, létsám lúánya, lanyIruló érdeklódés) ,'körök''

,,helye,, megszíilrik. Igény esetén egy ,'ujabb'' kap lehetóséget' Az idó elótl megszűnt szak](rir.

iesáevoi.-felelősségük sűyának;egfeietóeo - egy ujabb pátyázat esetében . hátránnyal indul-

Általában a tarritási idó után, hgkésóbb l7

7. óra (egész Tomaház';' és szerda 7. óra

hatnak.
Minden saját hibából, gondatlanságból elkövetett

lósséggel.
A pit|yázat után (és addig), a szabadon biítokol-

ható helyszíneken és idópontokban, akinek ked-

ve, ideje van, sportolbat-

A. páúy áuat benyúj tásának határ-
ideje: szeptember 21., péntek.

o A pá|yÁzat etbírátása: Határidó után hama-
rosan, de legkésőbb 3 munkanapon beltil.
Határidó után folyamatosan lehet pá|yámi,
azonban már csak a 2|.éig beérkezett pályá.
zatok elbírálása után szabadon maradt he-
lyekre, ,prkezési'' son.endben. (A 2l.éig be-
uyujtott igények egy{orma feltéte|ekkel indu|.
nak, a beadás napjától fiiggetlenii.l.) Ameny-

károkoásért az igénybevevő(k) tartozrak fele-

uyiben egy helyre, azonos időpontra ttibben pályámátok, akkor

bölos, mindenki szÁmára mepyugtató döntést hozni.
a munhacsoport igyekszik

Pályazati Űrlap igényelhető a Testkultúra Munkacsoport barmeIy lag]ától.

Hát akkor sportra fel! Sportbaráti íidvözlettel, a Testkultúra.munkacsoport ne.vébel:

Politeclrnikulr1 200l. szeptember 4' 
Szahó Laszló
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Kedves érdeklődők és nenr érdeklődokl

ldén is lesz gerinctorna és fitness foglalkozás!

A gerinctorna hérfőí és szerdai napokon lesz megtartva. A foglalkozások kezdő

időpontjai:
2001. szeptember l7. hétfő 14.30-tól l5.1S-ig' és
2001. szeptember 19. szerda 14.30.tól l5.l5-ig.

Fituessre 1léntekenként lehet .1ámi. A Íbglalkozások kezdo időpont1a:

2001. szeptember 21. péntek l4.30-tól 15.30.ig.

A gerinctorrrára a testku|túra-órák atóli fe|mentetteknek mindkét alka|omna| kötelező jár-

ni, a többieA: otuzorgalontbót és egészségük meg,.édése érdekében csatlakozhatnak a íent meg-

j e Iölt időponÍok bárme lyi ki t t.

Mindegyik típusú foglalkozásra szeretettel várlak Berureteketl
Mozgásra fel|

Tornalráz, 2(t01. szeptember 7.

Láng Altlrea, a Testkultura mtrnkacsoport nevében

GrlATULi\LUNIi(
,  " .

AK| KAJAKoSKÉNT BUDA?EST BAJt.loK
És ronosarÁLYABAN on'szÁGos aá\J}loK tE.ff A NYARoNI.

r
I
I

I

I
!
l
I

, i
i

l

POTY.P OSZTfuY

t{elyesbítés!

A tavalyi év utolsó Wffif :ában tévesen jelent meg a MurrkásosááIy Polimpiai
szereplésének eredménye. Tehát az osztiíly 0 db éremmel szerepelt' az igazságvl-
szont, hog]l szereztek 1 db bronzérmet.
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l l. Dli\K -'fi\l\li\it

a rt itÁ.r s ÁG o S s ? o í{rri\ Li\! i(o ZO
oicróaíir 17. sZiRDr\, .|rl.30 . ta.o0
(A I,olí.kalerr<láriutnbatt közöIt idtipollttól eltéróen! )

Tisztelt Diák Sportársak!

Barátkozzatok a vereség gondolatával! tJgr.is csak a résn'étel a folltos'

Majd jövök a rész]etekkel.
S;'lblac. sz'qyez'ő

Az idei tauévben is leszrek országos tarrulnránü versertyek' I-la ből,ebb tájékoi.tatást szeretnél az

alábbi címlistán kivül' keresd fel szaktalráraidat!

Tantárgyak Korosztályok .|eIen tl.lezési Latríridők

oKTV magyar nyelvből 200l. október I

OKTV miivészcltörténct}'ől 200 l. október l

,,Nyelvünktren élünk'' szeptember

*Szép N|agyar Beszéd.' november

,,Szép Magyar Beszéd'' november

Népdaléneklési Versenv decernber

Bod Péter Könyvtárhaszná- december
lati Versen

Bod Péter Könyvtárhnszná- december

Bod Péter Könyvtárhaszná- osztályosoknak december
lati Verscn

Arany János l rodalmi Ver.
sen

Ímplom József He|yesírási november I5

Vizuális Versenyek (képző-
művészet, tárgykultúra' vi-

zuátis kommunikáció)

t l- I2' évfoIyartroso}r'.rtak

l l- l 2. óvfolyarnosokrtak

7.8. osaályosoknak

9' l 2. osaályosoknak

7-8. osztályosoknak

7.8- osaályosokllak

9- l0.  osaályosokt lak

9- l2. osaályosoktrak

9. l 2. osaályosoknak január l 2.
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K a b a r é

t. Abrahám \Ieronika
2- Balatoni Renáta
3. Benkő Dór.a
;l. Bernárd B:ndegúz Bence
5.  B ög ö s  Dénes
6. Csizmás Eszter
?. Domokos lMihály
8. Erdiihegyi Bálint
9. Fekete Márton
10. Gere Zsuzsanna
l l '  Gerendás  Veron ika
l2. Haragh Z'sóf ia
l3' Holod Patrik Gergő
14. Horváth Viktor Richárd
l 5. Jancsó l\1'árton
1ó' Kanev Al lr ienn
t7. Klinda .I.amás Kristóf
[8. Lelkes Dániel
l9. LobmaYer Ba|ázs
20. t,ólé Zsalirett
2 l .  Mátyás i  r{ .ndrás
22' Necz Vi lrÍor fuchárd
23. Nemeslrüki Hanna
24. Nyírő Miir
25' Szónyi Ntárta Júlia

REK
AL f onZOO

1.  Ba logh Dáv id
2. Bódis László
3. Bokori l}oglárka
4. Gábor Péter Kriszt ián
5. Gottl ieb Valentin
6. Gy<irgyi.Ambró Gergely
7. Hahn Zsolt
8. I{atházi Sáudor Péter
9. Jancsó Dániel
l0 ,  Kavash András
l  1 .  Kokas  András
l2- Kolozsvári Zoltán
13. Kutassy Dorottya
l4 .  Major  Zo l t án
t 5' Meggyesfalvi Boglárka
16. Mendlik Hajna
l7 .  Nagy Dáv id
l8 .  Nógrád i  Bog lá rka
l9 .  o ravecz  Borbá la
20- Ruttkay Kriszt ina
2 l. Ruttkay Zsóf ia
22. Sze|eczki Lenke Dóra
23. Trimmel Kriszt ina
24 '  We isz  Máté
25. Zoltánfi Szonja

Rövid beszámoló a hetedikes gólyatáborró|

Az idei heterlikes gó|yatábort a Po|i Sze||eme járta át' Kü|döttei á|ta| folyamatosan ren-

de|kezett fontos do|gokról, döntött é|etbevágó kérdésekben, külön kérésre megvá|toz-

tatta a takarodó időpontját. Már a vonaton is jó| megkeverte a táborozókat, akik akkor

még ragaszlKodtak vo|na néhány ismerősúkhöz. Feladatot is adott' ezt |ásd késóbb.

Egyszóva|. r;zinte egy percÍe nem hagyott magunkÍa minket' még Tihanyban sem áz.

tunk el nagyon. Egyszer még fürödni is lehetett a Balatonban, és a gondnokot sem ha-

ragítottuk natgyon magunkra, bár az otilétünk uto|só napján mintha éteri boldogság de-

rengett volnla az argán. Persze errő| a gó|yatáborró| még sokat |ehetne mesé|ni, és re.

mélhetóteg |nég fogunk is.
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Kedves Hetedikesek!!!

Szere|eile| iidvözii||ek benneteket a Sze||gmemhez e|vezetó út kezdetén. Sok iirrjm és rregpróbá|tatás vát

rátok az e|köve|kezó napokban, de Én mindvogi9 egyengeini íogom utatokal, melynek során iirnepélyes ke.

retek lözött Ve|em is |a|álkozhaitok majd. TermészeÍesgn Én akkor is Velgtek Ieslek, ha nem |áttok.

Most arta kér|ek Titekgt, hogy áruljáto.k el egymásnak a neveiteket, hogy tiikos ós láthetat|an pennámma|

Ieiegyerhessem 6|ret' T.ribbször is ismó|e|j6te|t e| a neveket, hogy mindannyian mertjegyezztik.

Az rlt tovabbi részében ta|á|jatok ki egy iö*óne|et, amelynek Ti vagytok e s?eíeÍ'|ói. Ebben r mesében á|.

néven szerepe|jelek, de mindenlinek ogy jellogzoies Iu|ajdonságát, je||emzőjét, t ||rái reitséltk el a mesé-

ben. Ngm muszáj sok hóst megformá|nototr, aklr egyetIen h6s is magán vise|heii az ösgzes tiibbiek Iu|aj-

donságát. JavasIom, hogy e|6ször mindonki mondja e|, hogy ve|e kapcso|aiban nri szerqe|jen a mesében,

majd ezekei próbáljátok egy törtónetté összegyúrni. Ho|nap vacsora o|ó|t bármilyen formálan e|oad|átok

majd a most kita|á|i mesét. de u e|öadásra még Iesz egy kis ido|ök fe|készü|ni. l]a Iohe|, e történe| legyen

Szellsmesl
Sok szerencsét, a Po|i sze||eme |egyen veletek.

Dé|i Pá|yaudvar, 200l. auguszt.ts 29.

Á||jon itt mutatóba az egyik történet:

A tanu|ó szellernek

A sze||emek sokáig igerr ostobák
voltak, mert az isko|ákban csak kí-
sértettek, de nern tanu|tak' Eddig a
napig! Egy kísértet család rádobbent
a szomoru igazságra: teliesen bun-
kók maradtak. E'zen rrá|toáatni sze-
rettek Vo|na' iskr:|ába akartak jámi,
de a gyerekek csak megijedtek tő-
|ük, míg isko|áró| isko|ára járva ránk
nem ta|á|tak.
Mi bátran befogadtu*< őket. Vo|t
köáük egy szellem, kit mesterségé-
ről Barkácsnak nevedek e|. o csi'
nált mindenkinek névre szó|ó fe|sze-
relésL Fuvo|ásnak fuvo|át, ping-
pongosnak pingpongasáa|t és így

tovább. A munka gyorsan ment' míg két |usta sze||em akadá|yozni nem kezdte
őket. Munkájukat tönketette és tovább kísértettek, de mi már nem fátünk tő|Ük.
igy e|unták magukat és szórakozás hiányában ők is tanu|ni kezdtek.
igy |ettek végü| okosak a sze||emek.
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l. Baranyai Eszter
2. Benya Renátn
3. Damásdi Benlce
4. Gerii Zoltán lPéter
5. Geróly Tamás
ó' cyőri Zsuzsanna
7. Kárpáti Anett
8. Kékesi Agnes Judit
9. Kluzmik Rélia
10. Konkolics I-aura
l l. Kóha|rni Tamás
l2. Láár Lehe]l
t 3. Lengyel flnrgitta
14. I{anolopuklsz Csilla
l5, Márton ,dlexandra
l6. Molnár Bálint
17. Noll Frigyes Adolf
l8. Sebestyén lkisaián
l9. Szécsi Zsu:sanna
20- Szónyi Szandra
2l. Tör ök Adálm
22. Yarga Eva F|óra
23. VasasAnnt Luca
24. Vaskó András
25. ZsiborásZl;ő&a

Az l\fro(Po|i)sz osztály vé|eménye a Gólyatáborrót

A Gó|yatá|lor alapvetóen sajnos nem sok szimpatikus ember vo|t, bár volt
sikerü|t túl jóra. Ebben erősen köz. o|yan is, akive| egye|őre még nem sike-
rejátszott, hogy nem sikerült össze- rült összebarátkoznom. Vé|et|enül a gye-
barátkozni tú| sok emberre|. Nem rekek kapcsán kife|ejtettem, hogy nem
értek egyrlt az osztálytársaim nagy tetszik az sem' hogy hamar íté|nek.
részénél d:szrevehető romboló men. Konkrétabban az egyik gyerek kije|en-
talitássa| siem. Ez a|att konkrétan azt tette, hogy aki szeret festeni vagy rajzol.
értem, hotgy kevés ember Van, aki ni, az buzi, Az osztá|yidő kicsit sok volt.
haj|andó l|enni valamit azért, hogy A szál|ás egy-két apróságot leszámítva
jobb |egyeln neki. Pé|dáu| amikor a egész jó volt. Az ételle| sem volt prob|é.
színdarabl.a készü|tünk, a |egtöbb ma, csak az, hogy kevés vo|t.
ember n € lm csiná|t semmit, sót... Ui.: Remé|em a vé|eményem még jóra vá|-
(Azért vannak kivéte|ek). Sok ember tozik!
volt, akivel még szeretnék hosszab- . Miután az oszlá|y összerázódott, egész
ban beszé|getni. A tanárok kozött yoo Vo|t a tábor. A programok néha öt-

A F r o ( P o l i ) s z

l. Arkovits Petra
?. B$nóczi Krisztina
3. Berei Eva
4. Csek Zsuzsanna
5. Farkas Dóra
ó. Fekete Marcel l
7. Gaul Miklós
8. Gulyás Dóra
9. Járay Katalin
. l0. Kádár Judit Margit
l  l ,  Kálmánfi Szabolcs
l2. Kriszt ián Erika
13' Major'Csi l la Pálma
l4 .  Máté Eva
l5. Mollrár Adám
ló. olálr Bence
l7 .  Pá l  Vanda
18. Pai SzaÖo/cs Roland
19. Pósner Fanni
20. Puss Máté Bence
2 l .  Rákos i  Dán ie l
22. Sultz Ödtin
23. Surányi Ráchel
24. Szentiványi Eszter
25. Szűcs Viktór ia



/3

|etesek vo|tak (alkotás). A szál|ás jó

volt arra a pár órára, amíg a|udtunk,

a kaja a je|ek szerint ehetó vo|t, mert .

mej minoent<i ét , de még bármi

megtörténhet.'. A szabadidó vagy

kevés vo|t, Vagy nem is Vo|t anny|ra

szabad. A leg.lobb a szombat esti

beavatás vo|t, fantasztikusan meg

volt rendezve.
Jó vo|t ez a pár nap együtt a többi.

ekke|| igy |ega|ább nem 24 idegen

emberre|- ke|í ta|álkoznom az e|só

nap. Va|amennyire meg is ismertük

egymást' ami nagyon jó' mert a 15
perces szünetekben nem nagyon
tudtunk voIna összerrarátkozni. de

igy már,,barátokként" beszé|gethe-
tünkl Az osztá|yfőnökök hihetetlenü| .

rendesek és végre olyan pedagógu.

sok '  ak ik ' ,emberként ' ,  egyenrangú
fe|ekként keze|nek minket, A szá||ás
és az éte| az ,,át|agos" táboroknál
jobb volt' A programok is jók vo|tak' .

csak kicsit ,,íelszabda|t" vo|t a na.
punk (fél óra osztá|yidő - fé| óra pi-

henő - fé| óra osztá|yidő - fél óra pi-

henő). De úgy összességében na-
gyon-nagyon jó vo|t.

. Jó| éreztem magam. Jók vo|tak: a
|égkör, társaság, programok. Az en.
niva|ó ehető, de nem finom. A szál-
|ás kicsi, büdös, zsrrfo|t vo|t. Kár,
hogy az idő rossz vo|t' Ta|án kap.
hattunk vo|na egy kicsit több időt' a .

napjaink nagy része a programokból
á||t' Sok jó arcot ismertem meg'

. A társaság: az osztá|yokban a tábor
végére teljesen jó kozösség a|akult
ki' A 9. évfo|yam 2 osztá|ya szintén
te|jesen összebarátkozott. A kaja: er-
ről vegyes gondolatok terjengnek. .

Nagy át|ag szerint rossz volt, kivéve
a szombati makarónit.

o Az e|eje kicsit parás vo|t, hogy mi-
|yen |esz, milyenek |eszünk. mi|yen
|esz a társaság, aztán időve| ez a
prob|éma mego|dódott. Programok?!
Yo kérdés. Az tény, hogy kicsit sok
volt az osztályidő. A tóbbi program
e|ég jó| sikerü|t. Kaja?! Ho| .ió' ho|

nem, de uto|só nap etz a Zorba az élÍe.

remben. . ' az fenomenális volt.

szerintem nagyon jó vo|t a tábror! Lehet'

hoov ez egy uncsi k'azdés. de csak azt

tudim mondani, hog;y jó| éreztem ma.

o",nr r"t..ix, hogy l.'a szgetnénk vala-

ilii. prooárrozzuni. rnert nincs kizárva.

rroóv sixener járunkl Csak nyerhetünkI

Az 
.osztá|y 

nagyon egymásra ta|á|t, és

szeretem,' hogy elfogadnak olyannak'

ami|yen vagyok! Nern kel| másnak mu.

i"*ő'no', hogy elfrcgadjanak! Jó volt

még' hogy nem vo|t o|yan sok program'

"'"l 
pont annyi, hc,gy jó| összeismer.

kedjü;k! (A kajá Viszont pocsék volt, de

őszintén még nem Vo|tam o|yan táboÍ.
ban. ahol ne fogYtam volna!)
Az e|eje nem vo|t va|ami ió, de amikor
cisszejátt az oszlá|y, akkor már jó vo|t. A

legjobb dolog a zene Volt a é|teremben.
ruJm tetszett a korai takarodó, de azért
jó vo|t. A tanárok CUK|K vdtak
A tábor az elejétő| l<ezdve nagyon tet.
szett, mert: nagyon jri vo|t a társaság, jó

fejek voltak a tanárok, az enniva|ó tűr-
nétő volt (a regge|ik során a teavaj volt a
íénypont)' és vacsora közben hangu|a.
tos- zene szó|t, a si:obák jók voltak, a
programok is jók voltak, csak |ehetett
vo|Áa több szabadi'Jő, a PoIi-sze||em
idézése is tök jó vo|1! Ami neÍn tetszett:
tú| korán ke||ett |efel.üdni, tú| kevés vo|t
a szabadidő' nem vo|t harcipuszi.
szerintem jó vo|t a kerja, a tarsaság' meg
minden' A szá||ás vo|t kicsi, és lehetett
vo|na később is a lérmpaoltás, Az eleje
nehezen indu|t, de a végáe nagyon jó|

be|erázódtunk. A suIiról is so{< mindent
megtudtunk, és az osztály is jól össze.
jött. A sze||emidézés nagym tetszett.
Én amikor idejöttenr, az indulás előtt
semmi kedvem sem vo|t e|jörrri' hisz, a
barátnöimme| is eltölthettem vo|na ezt az
időt' de ke|lemese.n csalódtam. Jó|
éreztem magam. Nen'l azt morrlom, hogy
mindig vidám, é|énk stb. vo|tam' de sze.
rintem új társaságban ez természetes!
Egy biztos, a kaja szörnyű rossz vo|t, és
szinte semmit sem ettem ez alatt az öt
nap alatt, csak a sarrki kis bolt csokijai
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vo|t bu|i. Nagyon aranyosak a tanárok'

fo|eg Éva.
A gólyatábor egyik fe|ében nem igazán

ereztém jól magam. A másík része jó| si-

kerü|t. A programok, .iátékok nekem tet.

szettek. A kaja pocsék volt (fo|eg az

ebédek, vacsorák). Az osztálytársak, ta.

nárok nagyobb része szimpatikus.
A kaja nem vo|t elsöprően f inom, mond-

hatnánk azt is, hogy e|ég rossz volt, de a

vacsorát kel|emes hangulatúvá tette az a

zenekar, akik az étel me||é, majd utána a

talpaláva|ót húzták. osszehozta az ev-

folyamot az utolsó vacsora utáni tánc'

amit a ' 'Zorba a gör ög" című da|ra rop-

tunk. A szá||ás jó volt önmagában, ha be

lehetett volna menni a Íürdőbe zuha.

nyozni, anélkü|, hogy ne fordult volna fe|

a gyomrunk, és ha a sok szemétto|

megta|á|tunk vo|na mindent. De - sze.

rény vé|eményem szerint _ ez önhibábo|

vott. A takarodó |ehetett vo|na később

egy kicsit, de azért minden jó volt. Soha

ném unatkoztunk, a hangu|at jó volt vé-
gig, és jó érzésekkel vártuk már a su|it.

ÉozitÍv: társaság, tanárok, szá||ás, a|kotó

kor. Negatív: kevés szabadidő, nem |e.

hetett szabadidőben gyakran Íe|ügye|et
nélkü| e|hagyni a táborhelyet, |ámpaol-
tás, sok a|vás nincs megengedve.

,,táp|á|tak'''. De a többiek nagyon Jo
fejek| sár: hiányzik a régi suli, bará-

tok, kis lr:alandok, de szerintem re- '

mek négy.év á|| e|őttem!
. A szá|lá:; egész jó vo|t, mive| mi

kaptuk a:l egyet|en erkélyes szobát.
Sok volt a program, amik á|ta|ában
jó| sikerir ltek' és ezek miatt soha
nem unirtkoztunk. A legiobb az '

egészbert az vo|t, hogy az osztály
egyszerr-len szuper. Mindenki jóban

van mirrdlenkive|, és mindenki hihe-
tet|enül jó fej. A programok me||ett
azért elég sok szabadidőnk vo|t, és
i|yenkor ismertÍjk meg egymást a
legjobban. Ráadásu| az osztályfőnö-
kök is nirgyon jó fejek. A kaja nem
volt a |ergjobb, sőt. ' .  A szál|ásban
csak a \JVC nem volt a legjobb. Az
idő senr vo|t jó, igy soxor fáztunk. Túl
korán ke||ett |efeküdni, így mire már
igazán beleme|egedt[lnk vo|na' már
aludni ke|lett' Ráadásu| mive| 7.en
vo|tunk 1 szobában mindig akadt
va|aki, dki takarodókor még fürdött'
és ezt árlta|ában visszaha||ottuk az o
osztá|yfőnökünktő|. EzzeI szemben
az ébresztó is túl korán volt. Es még
AEROBIIS CSONCSI-val is vott.
Azért jó vo|t!

r A szá||ás; az e|megy' A kaja az néha
megehetrő vo|t. Nagyon be volt oszt-
va az entber ideje' A hangu|at az jó

vo|t, csa|( kár, hogy nem |ehetett e|-
menni más szobákba este. A tanár -

diák mec;cs elég durva vo|t. Túl ko-
rán ke|lett ke|ni. Tú| korán kellett |e-
fekudni. rA tanárok jó fejek'

o A tábor eleje még nem Vo|t o|yan jó'

mint a v(:ge, de rossz sem volt. Sze-
rintem túL| sok osztályidó volt, és ke-
vés szahradidő' A játékos vetélkedők
tetszettdk' Az enniva|ó tűrhető (!)
vo!t, csark túl zsíros. A szobák jók
voltak, dle tú|zsufo|tak, lega|ábbis a
miénk. Nlem tetszett' hogy a tanárok
ál|andóan benyitogattak hozzánk ta.
karodó után (is!). Sajná|om, hogy a
tábor utrr|só estéjén nem maradhat-
tunk fönrn tovább, mint éjfél' és nem

Í*Í ;,f":i:..
wi|..,
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Koch Sándor

Invokáció

Hova lépsz lnost, gondold meg, óh tudós,
A: emberisé'gnek elhányt rong)ain
Konor beÍlÁkk[ ntint a téIi é1,
Leirva áIl a reÍtentó tanulság:

,,Hogl mí,g nyomorra milliók születnek,
}tíéhany ezernek jutna üdv afőldön,
H a i s te nésse:e l, anglal.é rze le mme I
H asznalni tud,nk é ltök |tapj a i t.,,

Az irodalonrtörténészek számÁta egysze.
rűbbnek tfut az idős Vörösmartyn mint már
elbonrló elnréjű zsenin sajnálkoai (akárcsak
arrnak idejár Jonathan Swi'ften), mint bwal-
lani' hog1' lninden szava '3ranyigazság'' és
hogy ó volt az' aki világosan látta a lre|yze-
tet. Pedig nem ismerhette sem a WHO sem
az UNESC0 mai adatait, amelyek szerint a
ülág lakosságának több mint 80 súzaLéka
megtestesiil,t szegénység és több mint fele
éhezik. A tildomány pedig, ha titok és nem
mindenki slánrára hozzáférhető ismeret' ak-
kor sajnos i1gaz rá, hogy:

Emitt a gépek s szán,ok tit,ai!
De akik a nthát elszapgaták,
Hogl majd belőlek csínos l<onyv leg,,en,
Számon kíutil maradtak: Ixion
BőszüIt vihnrtól űzött k,arehln
orvény nyaworban vég nélküI krengők.

Gondolatok a könyvtár(am)ban

I rt óza t os hazudsá g ni nde nüt t !

Bizony, kemény szavak| De nem az eltloruló clne

szavai, hanem csak ,'Az el nem ismert érdem hó-

sei''.ért ér'zett üidalomó

Kike| midőn nar elhutrytak s midőn

Íng;en tehette - csúlos háladattal

Kezdett imáúi a galád világ.

De végül is kitör belóle a Géniusz gyönyöriisége.

sen naiv optimiznusa:

És négts núgisfáradolú k!!,

tIog,, vegre egymást s:ívben átkaroljak'

S uralkd1ék igazság, szeret?í.

Ez az, niért csiig2;edni nem szabad.

Rak1uk I e, ha ngyaszor ga lomma l, ami í

Aglunk az ihlett órákba,, teremt

Es keztljünk újra tíini és tanulni.

I,elkijnk a szárnt,, nteIy é8Íelé viszen,..

Ez uem az elkeseredett' tiregedő költó pcsszi-

mizmrr5a, hanem egy öriikké isú szellem legyoz.

hetetlen hite.

A Gondolatok a könyl.tárban szükségképpen
lriwallása és egyben világos programja is minderl

tisáességes ismeretterjesaónek. Ez a hit ösaön-

zött engem is ujferrt írásra öreges kényelerrsze-

retetenr és korábbi (akkor) ősziute fogadkozá.

saim ellenére, hiszen:

ElőttiLnk egl nemzetnek sorsa all.
Ha azr kivíttuk a mély sűIyedésből,
S a szellentharcok tiszta súgaránáI
olyan magasra tettíik, mint lehet'
}vÍotdhatj uk, té né n őse i nk porához :
Koszötyük é le t ! ó ldonzása i dat,
Ez jó nrulatság, férfmunka voh|



{lapállás

Barátaim 4-80 évesig olykor azzal kedves.

kedrrek neken\ hogy egyesével vagy cso-

portosaü felkeremek ottho[omt}an (a ,,Sod.

rás.k1ubban'', alrogy uevemi szokták). Meg-

erósítve ezzel azÍ a dédelgetett szubjektív

révhitemet, hogy a nyugdíjaáatás és a szel.

lcrni halál nenr szükségképpen s"inonim fo-

galnuk. Ilyenkor együtt btingészgetünk

kÖnyveim és ernlékeim között. Ekózben me.

riilnek fel aaJtán amk a 'Jémák'', amelyekre

"z alka|mi beszélgetés épü|, cseodes tea-szó

rnellett.

\z éppen jelen|évók korárrak. személyiségé.

nek és érdeklödésének bóséges változatai

szerint a gondolatok, asszoliációk és ',ráis.

merések'' sokasága tárul eléuk, mindililryi.

trnk szivbéli örőmére. Barátaim köziil néhá-

nvan, akik az egyetemen valaha hallgatóim.is

roltak, tanítványairnnak tanják magukat. En

magam képtelen vagyok eldönterrl hogy ki

l'itől tanult többet _ ók tólem vagy én tőltil<
'. dc ez lényegtelen is. A fontos rrfván a

iclkek és az agyak gazdagodása, a ,jó be-

szélgetés''.

\íai rohanó úlágunkban (Hová? Az utolsó

..tepsit.' lehetetlen lekésni!) az embeÍek mJár

nem beszélgetnek (nincs rá idö!), csak futó-

iagosan és pragmatikusan infornációt cserél.

nek a ktiltséges tanfolyamokon elsajátított

kommunikációs technikáka; alkalmazva a

cvakorlatban.

I}eszélgetni - így istenigaából - legiÚkább

csak az idósebbekkel és az aprókka| lelret.

\z előbbiekkel már együtt csúcsülünk

Klrarón ladikjában (nekifurk már más okokból

.rolran'' azidő), Az utóbbiak pedig szeren-

csés esetben (pl. épeszír szülók" óvónők'

ranítók) még nincsenek odaláncolva a ,|elje-
sítmény és a piaci verseny,, gá|yapadjÍkoz,

ahonnan a cél ugyan gyakan nemigaán lát-

ható' de ,1eljesitmény hozri kell'', különben

csattan a ,'korszellem'' korbácsa, vagy csak

egr'szeríren kipottyanunk a tengerbe' A cá-

pák pedig mindig éhesek!

I:zek után nem igazán lep meg, hogy mára

már kiilöu ene a célra kiképzett (talárosan

hót.komoly) specialisták és lelkendezó

auntórök végeérlretetlen,1udonúlryos'' konfe.

renciákon (oJm egysze. tisaes lronoráriumért)

önmegvalósulva azon sopánkodnrk, lrogy miért

,,streúes'' máÍ a magzat is az rn1jr méhében,

miért bepisilős, dadogós' s:lékrekedőE autísta az

óvodás és a kisiskolás. Miért drogos' ágÍessztrv a

promiszkuálisan csellengó tiú aki -okádik'. a

sulitól és a sziilői ,5zövegeléstól''. Soprínkodunk.

csak aá nem akarjuk semmiképpen sem észre-

venni, hogy gyermekeink,Ieheretlenségei'' (a

szerencsére igen ritka kóros esetettól eltekinwe)

túlnyomórészt _ közvewe, vagy Lözret|enii| - a

mi í't""i"t gyiimölcsei. Bíint ugryaIris nemcsak

eondolattal és cselekedettei' lranerrr mulasztással

i"s el le|ret követni. A fejlódés, a tralaÜás ürügyón

mi hagytuk szemétre vetui a '}oÍsz€Íútlen'' lra.

g:yo*áoyt (példaadó, stabil családi lránér; kölcsö.

iö. o"."t"t"o és megbecsülésen alapuló kapcso-

lat; felelósség önmagunkérl és másokért stb')'

amely mindössze nélrány eiler év bölcsességének

és tapasaalatának érett, aszúgyünölcse volt, és

adtuk helyette vadiúj reprezentrtíV','tudomá.
nyos'' csomagolásban a ,,Nagy Sernrnit''.

''Tudományos'' megközelitéstinkben mi'jrástu-

dók'' (ha egyáltalában azok vag1,rrnk) - egyszeru-

en, netán felelótleniil * nem vesszÍj:k éwe, hogy a

valóság (a,gályarabok'' relJámmnripulált világa)

és a felleg- sőt világÍirjáró s'zaktudós kózötti sza.

kadék az elmult évtizedekben kozmikus sebes.

séggel nón koznikus mérretúvé, A világírrbeu

lóstatuú értelmes lények rrtán (rnert a teclrnika

adott), miközben oda se ba'gózunk a körtilötttiLrrl

nyrizsgó,'fogyasaói gályarabbá'' degradált értel.

mes emberi lények egyre elhalóbb hangiára a ró.

zsasánüre nyalt politikai és gazdrági ',szappan.
operák'' és a tébolltó tarkaúgú reklanhadjárat-

ok fiilsiketító váúri zsivajában.

A tudomány, az informatika, valarnint a techno-

lógia robbanássz€rtien fejlődött azkö,aár,a szó.

kóárszerűen öntötte el a,g:ilyarabokat''. 0k sze.

génykék az ^gÍesszjv reklámok által az égig

pumpált, nem valós igényektól bódultan, sokszor

erejúkön felÍil költekezve vásárolják r ravasznál

ravaszabb .J<orszerír'' eszk'özőket (mobiltelefo.

non, hift személyi számttő2;ép, in|ernctes csatla.

koás, programo^^tó házL^Ítási gépek sb') a

hipnotikus hatásu szupermarketekben. Tüleked.

nek a nyilvánvalóan ,,átejtésen'' rlapuló, kábító

nyerési lehetós€gekkel ke()segtető szeÍencsejá.



/ *

tékok osicsás pultjainál. Sodró eróvel pörtig
az ördógi tánc az aralyboÍjú kóÍül [. .]' ''s a
Sátán öÍü1|''

A gyerek, alrLelyett, hogy a szabad ég alatt
hógolyózna, vagy rugná a rongylabdát,
,,konditeremt'e'' jár éVvagy a tévére mered,
esetleg a kolnputer klaúaturáját püftili óra.
sárn' beler'eszve a képernyó virtuális világá.
ba. ,,Csillagolk háboruját'' játszik, de az égen
ragyogó Gtin.cölszekeret még sohasem látta,
és senki sern hívta még fel a figyelrnét ajárda
kemény aszíbltját fe|nyomva kisarjadó fii.
csomó csodá]1ára.

A kiilónfele, ságoruan tudorrráuyos alaporr
késziilt talrt()rvek szerintem íróasaalszagú
emészthetetltln kásahegyei, a lrúszkíós isko.
latáskák csak arra jók' lrogy gyermekeinknek
különfele lellj és gerincbántalmakat okoz"t.
rrak. A gyerek ígyjobb esetben ,,csak'' utálja
és unja az iskolát, rosszatlb esetben pániksze-
ríien iszon1,olrlik tóle' Igy ̂ Z.xÍlnf' az iskolában
nem az értelmes éleÍre vezetó kaput' lranem
csak egy,';álláshoz'' vezetó értelmetlenriil
mepeheátett akadályverseny-pályát lát.

Félreértés ne essék! Mélységesen tisáelem a
nenzetköá tanulrnányi versenyeket nyerő
néhány tíz 1gyerek és taaáraik (majd, azt
mondtanr' edzők) teljesítményét. Ez nagysze-
ríi! De mi lt:sz a többi néhánv sázezer i<i-
vendó .gá|yarabbal.? ok vajolr mit p.ofiiát-
nak a teljes,en delrumaniált, személyelen
okratásból? lvÍit értenek me9 az őket körül-
vevó csodáIikal teli ilág nagyszerűségéból'
vagy akár az általuk is naponta haszná|t esz-
közók''hátrtérüzenetéből''? Szent-Györg1.i
szerint: ,"A'mit nevelésnek neveáink, az nem
egyéb, mint az agy progÍa:noása abban a
korai szakaszban' amelyben még forrnálha-
tő." Az agy nai ,,huzaloása'', mint tudjuk,
min1ggy szÁ,zszet éve alakult ki' és aáta
nemigen váhozott. Az emberiség telrát a ma
kilűvásaival,,ó semberi agyáv a|,, kell szembe-
nézzen. Sajnros _ bár igaz a ,gyorzuló idó''
kényszerei nniatt nem igaán alkalrnalrató
Max Planclanak, a modem fi"ika hatalrnas
személyiségének javaslata sem. Szerinte
ugyanis lehe'tet|en kortársainkat meggyómi
bármely új gondolat igaáról. Csak egyet
telretÍink: id,ót kell hagynunk neKk ahhoz,

lrogy békében ki|raljalak- és ,,majd a fiatal nern-
zedék rnagához öleli az új igazságokat''.

A tanítás csak ,'bifláaató ol1atáí', lra fiataljairr.
kat kész lralkonzerwel akarjuk etenú ahelyett'
lro5_ nreg1anítanank nekik a sikeres halásás Íbr.
télyait. Ne adattárolásra formatáljuk a még kép-
lékeuy agyakat, hanem vezesstiLk be őket a kr.iti.
kus, szabad és kreatív gondolkodás g1'iinyöriisé.
geibe. Igy lesz a vizsgára (és csakis a vizsgára)
magolás kényszeríi mazochi-zmusából a világ
megismerésének gyönyórúséges nagy kalarrdja' A
íiatal, nem letompított agy teljesítőképessége
lenyűg<izó, íóként ha kel|ően motiváló kömye-
zetet teremti-ink neki. Itt van nekÍink' ,'fclnóttek.
nek'' iíózatos felelősségiink a jövó nemzedékek
iÍánt.

A nagyszerü reformkori,'Lrrltuszminisaer''. Eöt.
vtis József (az ,jngás'' Eötvös édesapja) már jó
száz éve '""ilágosan megmondta: ,'bármennyirc
tisztelem a magasabb tudományokat... most is aá
mondorn' bogy a magasabb tudomáury kifejlődésc
csak ott lelretséges, hol ezen magasabb tudonúny
egy mírvelt népnek egészséges ta|aján nyugszil'..
No, ea a talajt sikeriilt a tota|itárius ideológia
fondorlatos módszereivel elszikesíteniink az el.
mult fel évsúzad a|att.

Sikerült a ,lolgozók széles tömegeinek'' beadni
azt a tökéletes hülyeséget, hogy ,prűvelt'' az' aki
valamely blőd tévévetélkedón képes akár a
,pegyvenmilliós'' (fura min$5i1{5 a l.-ulturára)
kérdésig is elfenekedni. Szerintem a Széclreny.i.
fele ,'k.iművelt emberf,ó'' nem a gombnyomásra
működő rejtvényfejtő, winchesterfej, hanem a4
akinek sikenilt élményeit, olvasmányait, |étét
elmélyülten megéIni. Akinek műve|tsége szemé-
lyiségének integráns része (a vérében van)' és
n€m egy attól idegenüI növesÍett daganata,
amel1tek mutogatásával (a koldusok szokása
szerint) ,péna lelret keremi''. Mert hiszen az
,,érték'. egyetlen le|retséges mércéje a PENZ' a
Mammon, a Disaófejű Nagyúr' Az eÍIéle ,,daga-
nat.miiveltségú'' egyén mindaddig, amíg',niivelt-
sége'' csak feltiinési üszketeget kelt benne (netán
csak a szüleiben), alapvetőerr nem túl veszé|ycs.
Ez egy idó után ''nrag{1s| is elnrúllrat'' (sót sze-
rencsére e| is múlik, min1 n lq1ay21g, üsszahagyva
nnga után a kultúra elleni védettséget). Baj csak
abból lehet, ha az illctőt _ egy Íossz pillanatban -
elkapja valamely kóbor ideológia forgószele és a
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ktizélet (netan a politika) sikamlós mezejére

sodorja. bz valóságos,jstencsapása''.

Szent-Györgyi szerint ugyanis az,,ostobaság

additív, az értelem nem az. Az ostobaság

kedveli a tömeget, az érte|em egyedü| tör

utat magának''. Mivet,'rrrindannyiunkban van

rrémi osiobasag _ mondjuk tíz szÁza|ék', és

ez az ostobaság is additív'', ezér| az a politi.

kus, ,3ki az emberi o$obaúgÍa alapoz' mn-

dig sámítJrat gyors sikene, de aki felelós

államferfi, azvá|assitz inkább az értelem las.

súbb, rögösebb, de távlatokat nyitó útját,'' A

tanács tökéletes. Sajnos azonban ,Johanó

világunkban'' (gyanítom' hogy a rohanás az

ostotlaság egy alfaja) nagyon nehezen követ.

hetó' És ez az' ami szerintem életveszélyes.

Lchet' hogy öregesen konzervatív vagyok'

de nekem a .'fontolva lraladás'' vcnzóbb'

tatlanul kapkodással jár egyitt, arÉ a biztonságra

ú;á'y"ú hat. ia báonságra tiirekszün-li,

oü.n 'r.pot', kell leraknunk, amdyekre megbíz..

tratoau epitnetrink. A, gyorstalpa]ó krrrzusokon''

nem lelret mély, stabil érett ismereteket szeÍeuu,

i"*r.ri.ut egy újabb ok|er,elei (diplom.ít). Igy

tj"tt"^"tl soldiplomás sokoldalúrrr és meg.

iá..io* fblsánes, valójábau tudatlau emberek.

Hu *á.*ost cgy etlble szenré|yrrek meg a '3'l-91-

nat-rnűveltsége; lroz egy rreg1venmilliós

kvízrveremény is. a helyzet t-orzstga mcgközelíti

" 
t.ikál.t..t. Ci lesz.Jronruk I'rőse.'| Eölvös József

- szegény - pedig foroglrat a sírjában'

Természet Világa,
l32. évfolyaÍ'' ó. szám' 200l' jtnius

http : /lwww. chemorlet'hu/'f crmviV

http : l/www. kJki. hr-r/c hemonet/TermViV

ffi[.:í jÍTil.i':íTj;1'"ffi f-]i JÍi!: Fo ht atá s a következő Wffi f ,,,.
szélek' csak ismét hivatkozom E(itvős Jo-

zsefre: ,$ éltét magasabb célnak szenteli, ne Ha valakinek ho::ászólas.z, észrevélele vatt a

'e.i", ri"sy tinmag-a fogia éldelni (élveni) fenti cikk gondolataival k{]p|csolatban, ir1a meg a

gyümölcseit.,, Persze' egy ,pikeréhes'' világ- szerkzsztőségttek. (a cintet ld' a hátsó olda[on!)

ban ez sajnos kevéssé tűnik sikeres ötletnek-

Pedig biaosan ez a he|yes. A rohanás ólra-

FELHí VAS
M l NDEN |SKoLAPot-cÁRNnrt

A, NEMRE, foql,qlkozÁsnn vn[i re kir.rrer N(LkÜt)( Elerkonn

Iudd r"rec Tt is; l.roqy ke[[euek l HELYE k! A HELYes HELYek. Aho[ besrÉlqerrri [rkr. BÁnr,ri,

-ai.ri'ál,a^; ̂  il;;;il .;^;;' l kis áo[qoknó[. A|ro[ ruÉhe VAN| sÚTi vnqy.qyÜrvrölcs

;;; ü;i' -".o"i'^* tpensze relr sú11nt rue btszÉt1!) A HELY Íoruros' Nnqyo: 1'. "';
[veN ió, hocy kicsir r"rÁsuityet. Nirucs rÁbln, nirrcs pnd. Viszorw vll ktnevrt, vnrr (ksz?) pÁn,

-^. ''á*',c,,ÍÜqqöruy, tip. to urly. De iqnzÁrr az on levőhőt ló. fuokrót, nhkrurk on n

HELYÜk. De Nrr,acsll en6l HELYesek. Sőrl
r ' , , :

HE LYedbtru-bizony.odn Ér'r |s tl;oiwÉkl
A r,lnqnru HELYe r',rÁn nÉq orr vlrr.

: , ,

VÁnlnk rnlildrn szcndÁr.r Ís csÜröntököl nz ebÉdszÜnerbcr.r lz A ÉpÜter plrllÁsÍcljÁnó!{rvnt, n

Knrn-srnlonbnn ! ' 
v._.Krrn

: ,, . ' . 1. ' : '. '
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Evek óta ,",, , W{Éffif ltasab1attt a: skolctt trodalntt htt:t versetry, nte!,, hóttapról hótnpra

ótÓss'er:ésl leiietóságet bi:tosit a:oknak, akik válaszoltnk afeltert kirdésekre. Ebbett n: évbett ts

Jbtytatódik a jaték abbatt a relttétD,bg11, hogl a 200l /2002.e.s tattét,bett negsokasodik a résztye'

l,ők (és a díjct:<.lttok) s:(lnru'

Szepremben i  fonc lu l ó
A [rrdÁs | inrÁrr ide i t .  200l okrot, ' rn l

l ' Kirrek nre|v 'verséból szárrnazik a következó ars poetica./ (2 pont)

Mi dolgutk a vtlltgott? Ki!:dctti
Erő tk l::e r j nÍ o I e gt rc nt t's be ke rt,
ElőÍt ij t) k eg), tP nEe Ít rc k sorsa á l l'

Ha a:t ktvitluk a nóly s|ilyedósbő|,
S a s:e|lenharcok Íis:ttt stigttrátt4tt

olyatt nngasra tettij;:, miIrÍ lehe|,
|\íorulhat1u k, té rvé t t óse i t ú porri lrcl:..
K ös:öt l iük é le | | á ! donúsa tdaÍ,
E: jó nntlatság. JérJinrunka volt 1

2. Mely antik rnitológiai a|akokró| (pontosabban rnely bolygókóI varr szó?(5 porrt)

a) Az ókarrban két kúlönböző égitestrrek vélték. A leg|erlyesebb égitestck egyike, anrelyet a

szépsé11 istennőjéről neveack el.
b) A bolygón váltakozrak az évszakok. Felsánét kráterek és szakadékok, légktirót sárga és

kék Í.elihók tarkítják,
c) A Földről néme sárga kororrg|án egyenlítői vcirtisek. Naprerrdszenink második legna-

gyobb lbolygója, közlapi nevén ,gyúrírs bolygó''.
d) l78 l-ben fedezte fel Sir WiIliarn Hersclrell csillagász. Ezen a boly'gón egy év 84 |oIdi év-

nek felr:l rneg. Ot holdja van.
e) Tobb nlatematikus, csillagász elnréletében kiszárnította a lrclyét az égbolton, a gyakorlat-

'ban az<rnban csak l84ó.ban fcdezték fel.

3' Mellk az a Shakespeare-ttríi' arrrelyet kót rendező is újragondolt a rryár fo|yarnárr, és kúlönbö-

zó szabadtéri teátrurnokban Inutattak be. Ki a két rendezó, és nrcly helyszirrekerl lehetett látni az

e|óadásokat (az egyiket két l'árosbarr is beurutatták)? Ki volt az a hir.es színész házaspár, akiknek

a nevéhez a darab filmváltozata filziidik? (A kérdezett alkotás egyik változata ezűttal is egy rnú-
vész házaspár rnunkája. de iik nlagyar.ok. Plusz pontjár azokrtak. akik rnegrevczik a cimszerepet
játszó fe|eséget is') Ki ín operát a Slrakespeare.mű nyomán? (8 /. li pont)

.1. Ki az a _ krl,zcl egy évszáz'adot éló fustó' akirlek kiállítása a Fratlcia lntézet ós a Magyaror-

szági Zsidó x'litközségek Szövetségejóvoltából látható a flovárosbarr? A kiállítás utolso lrelyisógé.
ben helyeaék'el azokat a műveket, arnelyek Lóczi l]ditIlek külcirroscn tetszettek. Milyen technikát

alkalrnazott ez,ekrrél a nrűvész.] A f.cstőrrek rrélrány éve ntagyarul is kiadták a könyvét. Milyen

cínrmel? (3 pont)



5.Mianeviikazoklakamagyarorságihelysépeveknek,amelyekreakövetkezó'leírásokráille-
nek, és amelyek közös tulajdlorrsága, lr-ogy -- látizólag . egyes sám núsodik lzemé'yii birtokos

személ1jelettarta|mamak. (5 pont)

a) iGmény héjú olajos magvad - Pest megyében.

bj restrészed egészen fiildközelben - Csongrád megyében.

.j E.b'.,agy Íába verheted e tárgyad - Csongrád megyében.

ai Haogiel'ó készüléked _ Bács.Kiskrur megyében.

e) Nikotintartalmú élvezeti cikked - Zala megyében

ó. A 200l.es Körképben olvaslrató Csaplár Vilmos Kis lila virág címú novellája. (A.teljes művet,

me\nek e" a novella csak az iudító története, a Magyar Könyvklub jelentette meg 2o0l-ben lga-

'sáios ... círrrrnel.) Ehhez kapcsolódnak az alábbi kérdések. (8 pont)

Ki a föszereplője az irásrak? 
^lVÍely.ik 

hivatalba útte volna az érte jtivó autó? Milyen aövényte utal

a cím? Kiltől akarta megtudni u ío.,.,"ptó a ürág nevét? A filszerepió mely munk*árseit nevezi

meg az elbcszélő? Mely törvényre tesz .,talást a náve[abeli fii kérdés mego|dását zup1alló KJ'?

7'Vi| lámkérdések (5pont)
a)HogyanhozlatókapcsolatbaKipl ingMaugtijaaRómaalapítóinaktiszteltR$mulusés

Rernus ikerpárral?
b) Hófelrérke melyik torpéje hozható kapcsolatba VIII. Henriklel?

.i t,,tily"n ktizos hómóje van Szophoklésaek' o'Neillnek és Gyurkó Lászlónak?

oi rvreivit szó képedreí kapcsolatot Azarany emtrer írója és Shakespeare otlrellója között?

"í 
mv"o azonoi című műve van llja Ehrenburgnak és Slrakespeare.nek?

n Í

Kellemes kutakodást kiván a müvészetismeret munkacsoport
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A hegediís

. . .A történet Íiiszereplóje egy kozpp-

koru hege,dűművész, a helyszín Róma.

Azen,észegészéletében csak a mu-

zsikának élt. Semmi más nem érdekelte' csak

az, hogy a legiobb műr,eket kornponálja, s a

legszebb dallamokat játssza. Megbízások

sorát kapta, s mindegyiknek eleget tett. Egyik

elóadása követte a másikat' Tökéletes mun-

kátvégzett, mindenki nreg volt elégedve vele'

S ó is elégedett volt magár,'al, hiszen azt csi-

nálta, amit szeÍetett' amilrez a legjobban ér-

tett, és az emberek elisrnerték a tehetséget.

Anyagi téren sem volt semrrri gondja. rnivel a

fizetés, amit kapott, fede7Íe minden kiadását'

Egy derírs tavasá reggelen épp a fo-

lyóparton setált, arnikor megpillantott egy

gyönyörűseges kisasszon1't. A lrínyka szelid.

sege, üdámsága és _ nem utolsósorban _

szepsége a csoda erejével lratot rá. olyanny-

ra, hogy lrossá ideig ott állt a parton, s ót
figyelte' am.int tlarátnőive| játszott felszabadultan. órák múlva vette csak ésae, mennyire elmenl
az id<í. Gyorsan hazasietett, Irisz rengeteg munka várt rá. A nap hátralér'ő részében beárkózott
szobájába, do|gozni akart. De nem ment a mrrnka. Minden gondolatát lekötőtte a látott csodálatos
lény enrlékel. SoIra életébeu nem érzett még ilyen megmagyarááatatlan feszültséget magában.
Még a vonót sem tudta lrelyesen tartani. Ugy dó'rtött, visszamegy a Íblyóhoz, hátha ott talá{ia
még a lányt. |Jtközben elrné|kedett' vajon mi lehet a magyarázata úselkedésének, hiszen eddig
bármilyen helyzetben meg tudta nyugtatni a zene' S rájött, hogy szerelmes. Beleszeretett a lány-
kába, akit még nem is ismert, csak egyszer látott. Ez a felismerés nagyon megijesztette.

A parrtra érve nagy ürességet talált, senki nem volt ott. Ez még jobban megrémítette. Arra
gondolt, hog;r talán sohasem |átja üszont a kisasszony. Ejszaka alig bírt aludni' csak forgolódott
az ágyában' \gy másnap ffi<itten étlredt, s újra szerelrnén j árt az esze, Gondolatmenetéból a
szolgáló zöklientette ki' aki közólte, lrogy látogatója érkezett. Egy magas,jóképű fiatalemberjött
lrozzá' aki az esktivójére kért egy komplett kísérőt a míivésaó|. o boldogan e|fogadta a megbí.
zást' gondoltn, ilyen szerelmes és iirrrrepélyes dallamot ktinnyen sikerül majd komponálrria, hiszen
ez az érze|em most úgy is közel á|l a szhtéhez.

lgy is lett, pár nap alatt elkészü|t a mű, s az elóadás is rrár tőkóletesen merrt.
Vasárnap délutrírr volt az esküvó. A miivész már berendezkedett a tenrplom egyik oldal

lrajójában, ahonnan csodá|atosan áram|ottak a hangok. Elkezdódött a szertartás, megsálalt a
zene is.

Hir1e|en óriási meglepetést és fájdalmat érzett a komponista: a menyasszonyban szerelmét
vélte felfedezni' Minden összeomlott benne, borzasáó szomoruság járta át minden tag|át. A lre.
gedülést azortban nem hagya abba, öntudatlanul tette a dolgát.

lszon'yatosan elkeseredett, ugyanakkor örtilt is, hiszen boldognak |átta an az embert, aki-
be életében dlőszeir beleszeretett...

Hajnal Krisáina _ BalhéSoK(K)
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Tanári

ApsnUk$P68$tr$
A tavalyi timév tanán beszólásainak szöveggé szerkeiztett : ceruúr,izott - g1rii.jteménye

Az írnokhan gya. Ga|lai Zsőft

.tárgy: emlékezetgerjesaó

Kedves Görénykéim!

Monó: o valtozas minden, a létezés senmt.

Úgy Étorn' hogy a jelerrlevők lassan jelen vannak' nregteremtődöt1 2 fiann-gulat, ekkor hadd

mondjame|amitírok,ésindulhatisazinteraktívmonodráma.Nos,aztsze.retnémtehÁte|monda.
rri tényleg nagyon röviden 

". 
ti.'i. hosszabbarr, hogy mik azok a dolgok, amiket ki kell emelni. ez

ugyebár akár akármi is leher. pr. í.sy ;r tar foFadtat"i a sverekeklel' hog;l isenek vrgpnk. Na

ugye, hogy ea feltíizzük o n.pi."oíÁr rvr9s 1 
t1re11a1teríúez képest is mindenképpen üszon1.r-rl.

nunli ke[ mert krilönben o"ő'' r"g ." iskola elműködni.. ' És ak'ror még szot sern ejtettem arról

a köáelyzetről, t,ogy o,o",,Íi"*.]J..úr'" a diákok véleményének kanaliálása Trxlonq irogy

ez nem megy Íovásra, le o jj:"t i. trl"|uout' a. feltanóáathatatlanul hrimpölyig az év előre,

s fontos, hogy fejezzrik v é;;:; ^i"ú"'í'."'' áe L.udarcos munkát. Aztin majd eldólik' hogy jól

tetttik-e.
lnduljunkkiabbó|bogyazországoshullámvölgynekrinkrelatívlrulláuihátatjeleut,megbogy
amiÍ nem tudun k e|őre, azti.,i, .ísy -íitiidik, áfut minden rnás; és nyissurrk maguúDan egy kis-

kaput. Tudom, h"gy *i"d;;;"íár*t s utárra.mást is, de most minde|rhez olymokra volna

sztkség, akik nem régóta tupo..ó-ul-ot ,,isnek itt a.Politeclrnikumban. P.:rkjú tesz* aa. Blró

ag"i" i'úat' ,raÁisfonios harcosa szeretne lenni ennek az alapnyögéslek, Yvette meg lra

Ernber és nem koordinátor' odacivilizálódik hozzá1uk,.. Lássú csak, ki vaLr még! Szablac telje.

senkahúk,tbolyasemjó,nekiKáoszvan.tjében,deJJigen,azagyavégulisnemr'oltbegip-
''"r"., ig*, e, áeg r"ké,tiok néh,íny pedagóliai szekértőt. ok majd tudjál< kezelni az itt folyó

he|yzeteket. No., , p.t'oookr.uog,íá.. le"nur-e a cél, amit reálimak *ajdnem tartoh rnert neldnk

feszesebb igénytink van, amii rendizerben kellene megváltoaatni. Amúgy e'z a felrdat senkit nent

igénye| az ambíciók úgysem nyaldossák ̂ z e9et.

rí. áo,t trrlajdonképpen ebbóiis látszik, bogy ezek a gondolati sablonok r'rzuólisa jelentek meg'

a faltána"'igy efuoent, és én sem tudok még annyit a dologró| nlint gÍngaÍ|yit kesőbÚ tudni fo.

gok, de az biJos nem biztos, hogy az elsó dobás elótt neo' t.irténhet meg az utolso. Ezt egysz..

riíen kardélre kell vennÍink e. 
"g!'u. 

DoK+upír segítségével mindent ister:úen tudunk igazolni.

Ismerjtilc már ugyarris 
"a 

u p,oüíé.át' hogy dilettáurs mórlra kell rnindent összekevemi összetó-

költink hát .gy-{ét k",.",aoiletet . bár az már igaz, hogy kózös agynak túr.ós a háta. Ez az egy

torka vérzik a dologrrak... Na de ha Tibor töketlenségét elvekké alakítjuk, és meghajlrrnk az érvek

elóLakkorbízvástát látjukmajd' lrogyrosszakaszabályok,ezértkel lmegtLápiőket.Mieaha
nem maga aKözgazdaságs Politikum?
No máÁost 

".ufáo 
,'. ké.dé,, hogy kell-e ea erőltetnt ha dögltitt már? Egysával a sarkára

kell néani, mert a mi Yvétte-ünk eroteljesen fellendült' miközben akozgazdaságj ounkacsoport

o.daaoá. DJ ugyan minden minóségében megszóla| de a Polilráaa WC l\kadémiásiul akkor is

néz a kirohadás. És én ebben alavówizze|kitintendő gyerek veszélyét láto;m feunforogni, mert ott

valamennyire van valami. Van nekik egy valamijűk és ezt gondoljuk végig.
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"I.udom-tudom, egásaenciális felelmek szorongatják
a keztinket, de az iskola akkor is végle|eniil zsarolva
van a belyzet nózésével. Ezt Aurél is majduemnem
érti. Lulu nteg egyetért Auré|józan parasai eszével -

ez az ó souvetrirjoga, de ami engem iüet' én ennél

bonyolultabbarr uem tudom ea megérteni. Gábor meg

egyetért vele úgy is, lrogy nem emléksák rá' Pedig a

kötelezettségét rrrár leadta' az elkötelezettség azonban

még nrúködik. Eléggé tud beszé|ni' csak futtatja az

eszrnéket - átritő egyéniség, aki kétcsövű puskából Iő'

F,llrangák újfent a teátrá|is borniáda - nellesleg szól-

ván amíg ez, a nag14rangil itt ü\'öltózött, addig lega-

lább lehetett félrri egy kicsit. Aurél meg kvadrál.

Akárlrogy is rrézzük. ez' a két ember (HG' PA) nekibrk

vau De rnegsírgom nektek' lrogy ezek öregenlberck .

sokáig élrrek az ilyeuek' Es az óregek kűlönben is

tnennek a tctretségük után- 
.I.udjátok, 

az idósség1ői
rnúlrrak ezek. Óreg lrajtás elpusaul' új tblnó.

Csoda' hogy Aurél uag1jából kétségbe van esl,e? o

a'4án tudja, lrogy mir.e gondol: tovább tudu-nli-é evic.

kélni tlizonvos cmberi kifizetésekkel? Szercncsére a
rnagyartanárt lr kutya sem akarja elszíwi, Bágyink van' magából néz ki, de már nen látja át ma.
gát. tudja magát nélkülömi. Persze volt még egy-két becsületes ember... Ezzel szemben a gzzda-
sági vezető pedig olyan ernber kellene legyen, aki azt mondja' gyerekek. most rrirrcs pélrz. Hát
nincs is: az inÍiastruk-túra kulturáltan lepusztult' a számítógépek eliminálódtak, pedig azok már
idióta-biaos berendezések voltak. A pörgő zsámolynak (korong) idéu nrár színét senr láttuk,
me$apasaalhattuk, hogy a doboz osáható, nem atom stb. Itt a stb. a legfontosabb, az ernberi
erő: Gáspár-Cép András, Mauzi, aki az irrfotmatik.usok szerrrpontjából név, Don Corleone' a
Gondon, meg Csoncsi, akihez van eg-v l1.rrk, amit ki lelret nütrri. Ja, és a 6-os sámú ajtón menj
balra' ott vantlak a kebe|barátok.
Tényleg' tanárok is vaunak. A. a tnindenre elszant pedagógiir tcjrrkre tette őket, még Adrienne.t.
az elsőszülöttr)t is' Szabl.ac esaédkailag neÍn egy kiforrott alkat, mellette Zsófi a fek - kopik is a
poÍája; Kata k: vaIr bölcsülve. elzsóíisodott. Kata.tonrrá vált, következésképpen HP a falu rossza
egyedül.
Nna, próbálok olyarr sorrendet tarlarri, arninek értelnre legyerr, kiilönben kiállítjátok rólanr a Koor-
dinációs Bizolrfltvány. Szóval a megoldást én a ktivetkezókben látom: ( l ) a negyedévet rre lrír,juk
rregyedér,rrek: a félév fele' ugyanis a féléves rendszer fellrasználóbarát, s a végén adunk egy ál|a-
potjeg'vet. (2) Mivel az ötódévek baromira a színpadon vannak, már kétéves ötödér' is van' irrdít.
sunk három 9. évfolyamot, 3xl 5 hát úgy rrag}iábó| - kb' cirka 33 6ra az több mint ötször lrat,
rnondjuk 2x4 lz 8, llcltó gyerekek száma 48. Csak az a kérdés. mit vegytink sámnak? Mert ez
így mérésügyiJleg nem korrekt' És minel tovább uiolyolunk' annál kisebb lesz a meítés.

I}ár... PropagáInak minket (arurak ellenére, hogy negligálós ünnep vagyrnk), alacsorryan repührek
a médiák, de lii tud.ia? Adrienne például szernély szerint fel a zsákbamacskától, s lriába esanéletlen
bénák az AK(]-sok is, azért mi tudjuk ugye' hogy varázslat és pedagógia szirronimák? Természe-
tesen ez maga a selnatika, ugyanakk.or ezp|. egy értelern is egy-ben.
odanézzetek! Aurél rnost ezeket a mondatokat leírja. ha nrár a Preiszremek a vénája elsorvadt.
Azt sem tudja. mit ir, de közben tánradnak titletei' aurelyeket kijjebb ken Íbjteni. A szriveg egyéb.
ként kitegcz, és az'yan benne, arniról szó van. Még szerencse. lrogy Aurél nem hosszÍ, irrkább
beleszól a beszélgetés |onalába' mond egy mondatot, hop,konkrét legyen.
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KönyörgörqAurél!20ora.ft i l ö rt,tanauyagírásmellettmosogatni luxus.VerGábarénmegpró-
bálta néha, de olyan entrop,a.nyo,má, uá,*nogy azborzasaí,és nem tud'ellenszegiilni. Azert

dolgozik ő, csak nem zav ,, -,",. Az viszorrt szerintem pélclaértékíi és példamutató vol, abogyan

ebben L.ajos és Szabt-ac - szóval alrogy a hetedikes tananvag eló volt készín,e, bár a Lqiost nehéz

szaván fop! mivel mint tudjátok" Irárorn irodája uun. - 
"" 

, í.ilIdog-képessé15éból következik. A

propos' van egy javaslatom á fent enrlítettekre vonatkoálag: tekiutsiiLk óket ne emberánek' ha.

nenr pályázatoknar.' rejreccer' u'az nyiladékkal a fejtetejükön. Onnan ismers:rik ugyarris meg az

eruber.
Látom.látomomindenkielvaliiLlve.Ugyenébánypercetmégkibír.ullkasziirretbói?Igeü,annyfa
lnost van szerda, hogy honö 

"ge* "ií 
csütörták van. Perszr tudom én, lrcrgy a uépnek szelle-

rnileg sok egy délután idejti"i. 
.e 

oep' 
,azistenadlanép.. 

' A Koordinációs Bizottm.árry az ó hang|a

átsztbemkedve. NagÍábór ffi'.r."ie" kebelébót sJrba sz<ikkerr a nagy ö'let a jovó éli Nagy

Durranásra: ússzunk át f"ryili;;;;;de ha át akarod úsmi a folyót, és ktizben kiszárad' attól

én még idan megfulladtanc" c.ufn' zsilipileg meqemele! - itt a 80 és a 1009á közott vrn egy

20%.os intervallum erre 
" "il;., 

;kk;i",iiot"tep"'"t 6tó| fáig 5*|xr{ni.a Szakmaikon. Meg-

látjuk Adrienne Íáját és odaszalaá*L la. Atka Adrienne-t is darabolná pioit. En vbzont aa is

kiszíirtem Adrienne szavaibó| lehet, liogy rrem jól, hogy a nyelwanulás 91y"]' ryt 
egy elefánt

Es eá mi sulyosan megtárgyaituk. N"oi""- t"u szavazni, csak tegye fel a kezét' eki rig.v gon.

do!a! Hiába ért Csaba *"gí'i...t egy1t saját magáva\mi mély egyetértésbeü moldunk ellent

"ú**ot. 
Nekem eszemb" r3utotiiogy oem ertek egye! és nem bírom tJ, hogy mondjam:

Csaba. Bágyi.szerúen. , .otet.tgb",,,"iázott uerejóaJubtta| ígv aaán nérhetó vékonytöbb.

,.gs"r -.gi;.,aztú, csuklóból döntöttiink' s azt írtuk le, amit megszavazttrnk. Ez hiba volt. Es

amit leírtrrnk' nemcsak hogy nem jelenik -"g, oio". is - ez nár artin uggyé kezd szelídiilni.

Nem ugyanaz, de kísértetiesen hasoolít rrrinderre az, anit én próbálok a tanótákon. Az nenr aml.

ra a gépekkel való kapcsolat- lranerrr inkább a gyerekekkel va1ó kapcsolat. Vti most valrmifajta

élmény,t nyujtunk oekik, r"r."p..ory"t 
" "lu'"f 

.. Awélezzelnem aa mondja, hogy mindenki

tanítson mindenkit bármire, áe étjtépessé tett teonl a tantermi levegőt, ami ott va'. Másrészt

figyelembe kell venni 
"x 

b' r'osy lehi.e tanítani az őrákon, ami nem mindig; egyérlelrdr' Leűl a

g-verek és felelrrretesen oomboJí vagy |romorít - az iires pad ugyanis l.rrplerá!*. 
"*í. 

. és ezek a

gyerekek megtanulták ax a metako-Ámunikációs dolgot, hogy itt van egy rókaképii marskajarrcsi'

igeo-igeo a cüpodár -.aa.tu. iuajátotq akinek rás'qrad a bóre Katára és nrint Jóri' egyverűen a

börét tartja itt. Istenen1 r,. eo o,xá6iook lehetnék, igyekeaék uem megoldani egy csomó

prob|ém.íi. Mert az osáályÍiin<ik pozitív puffer. Jut eszembe: az infonnatikai státugon eg-Y poten-

ciális osáályÍónök hever, uu *"ge.t""ig'igyekszÍiDk jól bemutatni nel1ek. l\rnold Eva úgyis

nrindig infosokkal párosodik, u"i' 
"gy 

ily"o i'feje. De most az lbolya az ő feje, s abbóliinnek ki a

hangok. AzazIbo|ya,aki kikéredztedá Bárdosi Zsuzs{ból osztályostul. Vénnet kapat, kiabált,

ho5- nem maganyos bérc ö a be nem írók tengerében.

Hű,denagyonvanverveahab,amély fer f i lé lek ,az i t tdo lgoz ik .Most i sazaba j 'hog1 'huüa! . ' .
A levegóbo:n repkednek a szavak. Hati.;atokt Most már aáán csönd legyenl 13gyébként ls' mie1ótt

beteme'rrnénk a jelen1évökbe, gondolju[ végig a 1ehetősegeket. Az ember kenegeti magát iröm.

me|' de akkor ii kár, lrogy nigyi a uotaogiÁter felé köze1ítő 6gura' Es akkor nrár csak az lenne

hátra' hogy Erzsi próbáljon -ii ti",it háiulról ösztónömi bennrinket. Az élet ugyanis a.ra való'

hogy zörögiön.
er{ tossi vo1taÍ\ de remélem, az rövid is egyben. Egyébként lelret, lrogy nem eá kellett volna

mondanorn' hanem ami a másik papíron van.

Europoli' 200l. június 24-éu' amikor legördült a fiiggöuy a lepelról...

P. S.: Legközelebb gepelen nektek a Fischer Anniel



Mohácsi vész Amerikában
Pearl Harbor. Égi háború

Természetelsen nem hiányos történelmi tudásró| van szó, hanem arról, hogy talán -

durván foga|mazva - a Pear| Harbor o|yan vo|t Amerikának, mint Magyarországnak a
mohácsi uész, azza| a kü|önbségge|, hogy a tengerentú|iak a mindent elsöprő, meg|e-
petésszerű japán támadás után talpra á|ltak, olyannyira, hogy gyóztesen kerü|tek ki a
második világháborúbó|. A Pear| Harbor.i támadás napja az amerikai történelem |eg-
sötétebb epizódja.
Történe|mi tudniva|ók a fiImhez: Európában már javában fo|yik a második vi|ágháború,
de errőt Anrerika még sokáig nem haj|andó tudomást venni. A harcot Európa háborújá-
nak tartják. Aztán 1941. december 7-én Pearl Harborná| (kikötő Hawaii szigetén) a ja-
pán f|otta és |égieró várat|anu| megtámadta (360 repü|őgép bevetéséve|) az ott á|lomá.
sozó amerilkai haderőt. Az amerikaiak csendes.óceáni hajóhadának pusztulása és
2000 amerikai katona ha|ála ke||ett ahhoz, hogy Amerika rádöbbenjen, háborúe||enes
po|itikája nram megíe|e|<!. A japán oMámadásra azonnali hadüzenettel vá|aszolt, s ha.
dat tizent Japán szövetségeseinek, Hit|ernek és Mussolininak is. A Pearl Harbor-i tá-
madás ezért fordu|ópontja a második vi|ágháborúnak, hiszen közvet|en utána Amerika
be|épett a háborúba.
Aki vérbe|i háborús fi|met szeretne |átni, az ne nézze meg a Pearl Harbort. A fi|m hát-
térbe szorí1ija a háborút, anná| inkább kieme|i a szerelmi Vona|at. A három órában csu-
pán elvétvt: |átunk véres je|eneteket, a szere|mi háromszög végkiÍejlete pedig e|őre
sejtheto. Rlafe (Ben Affleck) és Danny (Josh Hartnett) gyerekkori jó barátok. Az vo|t az
á|muk, hogy pi|óták |egyenek, ez sikerÜ|t is, hiszen az amerikai had |egjobb vadászpi.
lótái közé tartoznak. Rafe úgy gondo|ja, hogy je|entkezik önkéntesnek az ango|
légierőhőz, és harco| a nácik el|en. A barátnójét, Eve|ynt (Kate Beckinsa|e) rábizzahát
Dannyre, hogy vigyázzon rá. Késóbb az ahír érkezik, hogy Rafe gépét |e|őtték, és
megha|t. E've|yn és Danny nagy fájdalmukban egymás vá|lán vigaszta|ódnak, s szere-

lem kerekedik a dologbó|. A
konfliktus akkor csúcsosodik ki,
mikor kiderú|, hogy Rafe még.
sem ha|t meg' s hazatér. Nem
tudják tisztázni a barátságukon
esett csorbát, mive| ekkor kö.
vetkezik be a meg|epetésszerű
japán támadás. Később Eve|yn
elmondja Rafe-nek, hogy
gyermeket vár Dannytó|, de a
vá|asztámadás után szeretné
csak elmondani neki. A harc-
ban Danny meghal, s uto|só
kívánságként Rafe-re bízza a
gyermek feIneve|ését.

Csil|ag Zsuzsa' BaIhéSoK(K)
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A POLIGRÁF természetes rovata o V. évf' II. szám - 2o01. szeptember

ui -súirpt bonry
Az új tanév bckósa'ntével útjára indult a teljescn megújult

I r r s z ' Su l íne t  hon l ap  a z  i r i s z . su l i ne t ' hu  c ín i en .  A z
irisz.sulinet.hu nemcsak tanalmilag. hanem szerkczetében,
meg1elenéscben is megújult.

A szerkcsaőség az okrarási Minisztériunrban nagy szak.
órtő csapattal azon munkilkodik, hogy nrinól frisscbb és gaz-
dagabb legyen a kínálat

RoVAToK
Az új honlap |obb rovatat: oktatás, l.anár, DiáK Áltisk,

Fórum' A sorból az oktatás rovatot emclném ki, hiszen itt
tantiirgyakra bontva találhat ki.ki érdekes rnformációkat, tan-
anyagokat, hÍrekct, melyek mindig frissck és ropogósak, A
tantargy kiná'lat a követkeá: Brológia' Fizika, Fildrajz, Infor.
matrka, Irodalom, Matomatika, Kómia, Médiaoktatás' Művé.
szct, Nyellranulás' l.ortinelcm'

A rovatok számos webcimmel segitenek az eligazodiís-
ban'.1ó tirsai a diákoknak és a tanároknak cgyaránt. Néme.
lrik rovat {pl. a Kémia:.J) feladványokkal és nyereményok.
kel vár.;a a diákokat' A rovatvezetók nagyrészt középiskolai
tarrárok, akik az o6zág liültinbiző pontjain dolgoznak-

A Dir{k honlapon a szabadidő eltÖltésóvel' életmoddal, a
diákságot érintő és érdeklő esemén1,ekről, kérdésekrőI lehet
oir,asnt vagv éppenjátszani Nchéz fclsorolni a kinálatot, oly
bósógcs, Meg kell nézni!

FR l s s  És  nopoc ó s
A fentiek mcllett elérhetők az órettsósi és íolvótsli fclada.

tuk. az Elct és Tudomany. sámos CD-ÉOM an1lga. hama-
rosan megjelcnik a nagy világatlasz, akadémiar nag1,szótárak,
rsránytár és más irdckcsségck

Ujdonság a Fórum, ahol sok-sok lenrához sál,lrattok hozá
Msszatérni mindig érdemcs, mert naponta újdonságokkal

r'árjá{< a szerkesaók a látogatókat'

F.őző Attila

_ kernia@sul inet.hu
Ir isz.SuI inet Kémia. rovatvezető

Kü|onös házasslág :
áramkÓr szilíciumbol és idegsejtekbo|

Scr.f,rbc illő crednlínnyel ruklnlrak e|ö a Max
Planck Rtokéntai Inté:zet kuta|oi' Szilícium csipbót
és csiga idcgscjdeiből állítottakösszc műktdő áram-
kort' Az idcgscjtckct nrikroszkoprkls műan1,ag cT.
vckckkel rÓgzitctték ,Á.z ólő idcgst;tck kapcsolatot
cpítettck ki cgymással rls a sziEciurn áramkórokkcl

Ez az crcdminy az első !épes a bioelektronrkar
szuperszámítógépekrg, a bioszeuorokig verctő úton

u'vr'.naturc.com/nsu/0 I 0830/0 I 0830-7.htm1

Higany az Észa|:i sarkon
A hosszü sarki tél hajnalán az crős napfcnr' ha-

tására a tcngcri sók ós a hóban mcgbúvó higan1'gó-
zÓk reakcióba |ópnck. Kanadai rncrcorológusok szc.
rjnt emiatt a higany krltöB formában bcjuthat az
Eszaki sark órzékcny 5koszivténújába is igv a
|áplálékláncba is,

wrr.rl''nature.corr/nsrr/0 l 090ó/0 L0906.2 htmI

LÉGY A  MUNKArÁnsuru r l

VÁR.tuxctrxeioer, RA'jzÁJDÁr, i!:'|j:#-.;
ÖTLETF|oEI Énotxrio.l vru.,lrvttlvr< ,.| 'Ívll''. ,,

ÍERMÉVEISMERE11apdppi1l !.i.:...| :.:]':.1!.|' I  t u  B j r , '
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t4AcivAP. LovAK (t.)
G l o n Á N

A nrúlt sázrd clső felében Mezőhegvescn alakitot-
ták ki' és tenyészÍctték a II' világháboruig' Ncvót az arab
alapitóménrol - Gidrán-Seniorról . kapta. ennek |ra a
Gidrán I' tÖrzsmón, amely a későbbr fajta ősapja lett

A gidrán rllink vérmérsékletű. gvors sport|ótípus'
Marmagassága |ib' l65 cm, súlva kb' 500 kg' csontoza-
ta erőtcljcs' testlbrmája mut,atós, tartása ncmcs Ki-
váló hátas és ktlrnini kmsiló Szine mindrg sárga'

Időnként aral: es angol móncklcl fcdcztcttók
a kancá.kat, hogy megőrrzzék ncnrcssógúkct ós
gyorsaságukat' l\ gidrirnt tctsZctós külsqc cs
jó haszná|hatósá'ga mratt ol1,an nagY Vcsztc.
scg crtt a hábonrban. hogy ..g *" i, 

" 
n'.g- ,/ *Í,.

nrentósón fáradclznak a teny'ósaők

Hucu l  r " ó
Régcn az éslzakkeletr - keleti Kárpátok

és a Tiszíntúl szegényebb vidókernek lova
volt  Marmagassága l50- l60 cm. sz inc a pcj
bármelr' árnyala'ta lchet, de gyaloriak fakó egye-
dek is. Tarrulékony, cdzett és jóindulatu. Az erdéI1'ick
legendákat kehettek szívósságáról, termcszetéről' A
Fővárosi Allat. és Ntvénykert is tenyósái

K l s sÉn t  pÉuvÉn
A múlt század közepct<il éltudatosan a hcl1.r vcayes

karlcaiillonuiny't 3.l0 ncmzedÓken át angol tclivér mónek-
kel fcdeaaték. E.zert van az, hogy hillenlebcn hasonlít az
angol tclr.rérhez' de a magyarorsági eghajlat, a takarrn,íi.
nvozás cs az adott: üszony'ok sok előnvTs ttrlajdonságot ered.
mónyezett [,[6p1egassága 155.165 cm' súlva 500 kg kti-
nili Szine leginkább pej vagy sarga' Fejc ncrnes, lába vé-
kont,, hosszu, de szabályos. Szcp-ezetc osszr:sségében fi-
nom' Vágtá.1a tcrólelő' lgén-vcs fa1ta' ám fe;lődórc gyors'
Nagyon.1ól megf:lel a nyereg alattr munkára.

A 20-a5 é\'e!Íól felhasználásr tcrúlctc megváltozott,
a cc| a testtomL€ ntvclése le tt' Feltétlcnü| tompítani akar-
ták a telivérekt<iil örtkölt . ncm ópp c|őnyos . élénk vór-
mórsókletet. Ezi;rt hel1,i fólvór méncket használtak te-
n1,'ószcsódömek. Igy mcgmaradt a szép kÚllcm' tehcrbi.
rásuk nőn és ny;rgodtabbá váltak'

A kisberi mén:st l853-ban alapitottak !űsbcr Battlry'ilrry
I(iffnér birtoka l''olt, aki l848.barr rcsa vallalt a masl,ar
kormárry ügy'e ibcn. Az osariá} udvar mcgtorlásul ckoto,-
ta a biÍtokát, kó;*ük Krsbórt is' ln a már rncglóvő móncs-
ból sa.ját ce|ra }<a'tona.r móncst hozott lótrc TÓbbck között
o l},an te l ivér nrénck kerü l tck ide '  mrnt Bucconcer '
Cambuscan, !'cn:rcuil, Doncastcr, Ilorn-\4sta.

A fa;át l96l óta SÚtvényben tcnyosztik'

L r P t c A l
l580.ban a Karszt-h€gysógben, a Trieszt nrclletti

Ltpizzán (ma Lipica' Jugoszlávia) spanyol.nápolyl crc'
detű lovakból ménest alapítottak, aua| a céllal, hog1, a
császárr udvar száynára impozárs' szilaj ós nagytcstú lo.
vakat kapjanak' A későbbi kor barokk ízlósénck rs kivá-
lóa-rr megfcle|t a fajta, mivcl nagy testtÓmoge clicnérc is
kccscs és elegáns maradt'

Marnragassága l55-l60 cm, fcjc nagy, dc szóp JcI.
Iemá1e még a jól izmolt' széles hat, horpasz'
far és az acélos végtagok' Hosszúszórcr dú-
sak ós selymes tapintiísúak' Szinc főleg

szürkc, dc negengcdett a fckcte cs a pc'.;
is

A mónes az idók folyamán kótszcr
is  Magyarországra rncnckú|t lÍat
évet toltttt Mczőhegycscn, ahol kipi.
hcnhették a menek.ilés |áradalmart,
felerősodtck és az itt szülctett csikók
szúlciknél magasabbak lcttck .4. nrc-
nes létszírna is megnőtt, Így néhárry |ó
itt maradhatott' olyan nagyszcríi cg1,c-
dek születtck in, hogy Mezőhegves adon
tÓrzsmént a Lioicai méncsnck' l 847.ben

Mezőhegyesről az erdélyi fogarasi méncsbc ktl'
toztettck őket, hogy testtcimegük ne nőjön tovább l 9 l 2-
bcn Bábolnára keriiltek, majd a II' világháboru viharc
utan, a méncs l950.ben Szilvásváradon talált Véglegcs
helyet.

M A G Y A R  H I D E G V É R Ü

A hidegvérű fajtiik nem óshonosak Magyarország
területén. Elsősorban Ausarra Steyer tartorrr:in1ából.1u.
tottak el a Dunántúlra árut szállító fuvarosok úqan Sok
hidegvóni kertilt be czeúíwl a német tclcpcsckke| is a
honfoglalástól kezdve szinte az I' világháboruig A ma-
gyar htdegvérű elsősorban Dél- és Nyugat.Dunántúlon
torjcdt ol' A Il. világháboruigjellemző sok kül|crnr hrba
az l95O.es évek ncmesítése következtóben igcn clönyö.
scn mcgváltozott' Kis mcrtékben bclga lóval, nagv rószt
pcdlg ardcnni import ménckkel neInesítettók. Erurck ha'
rására a fajta marmagassága 150.160 cm lett, gazdag
'zomzatÜ, szélcscbb' jó testformát vett fcl' A durva fej.
az erősen csapott fa1 a sok lábállásbcIi hiba mind eltűnt,
ós egyre előnvoscbb megelenésű, keményebb szcn'c-
zetú fajtává vált' Sú|ya mcghaladja az 500.800 kg.ot
Szinc tTbbnr*irc sárga, dcrcs' pcj, néha szürkc vagy tar-
ka, rltkán vércscszinű Gyors fejltldésű, már kctcvcscn
is igába fogható Ezórt rgcn gazdaságos a tartasa, ós móg
az olcsóbb ttmcgtakarmánnyal is megelógszik

Ma már mcgkívanjuk tőle, hogl, hosszabb tavon ts
kitartóan úgesson (4 percenként l km-cs rrammal)
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FuR ro so  -  NoR rn -STAR
Ez a félvér fajta a két nóvadó angol tclivór ős nag1'-

szcrű tulajdonságarl cs a mczőhcgycsr kÓrnvczct hatá-

sait r'iscli magán' Erós csontozatú, nagy tostü . tömcgc

r'ctckszik a nóniuszóval ., mamagassíga kb' l70 cm,
vcmórséklete élénk. lábszcrkczctc szabályos, mozgása

lcndülctos' járása térÖlclő, küllemc szintc hibátlan SZi-

r.ós, kcmény ló. Színe a pcj bármcl1' ámyalata, dc clő.

fordulnak sárga i|l fckete cgyedck rs, A tcnvósztósbcn

rnindig sokat adtak a küllcmre és a tcstttmcgrc lgy ór.

tck el, hogy tetszctős ós nagy tcstű lovat kaptak' Sok

sportban remckül szerepcl'
Az cgyik nóvadó, Furroso, lÍt4l.bgn kcrült Mczőhe-

g-vcsre- A másik - North.Star . pedig l852.bcn, Mtnd-

kctten angol telivórek voltak' Hogy fenntartsák ós javit.

sák a lovak tulajdonságait fólvórckct is vittck a íajta vór.

r,ona]ába'
A mczóhcgyesi fólvórt sokirárnyú használhatósága

miatt nagy vesztesóg érte a háboruk alatt'

A  M U R A K ö z I  u ő
Mint ahogy neve ls mutatja, MurakÖz . Dráva.tii.1ék

vidékén tenyésaették kr, majd késóbb Vas. Zala ós ToI-

na megyében is elterjcdt. Szakszcrű tcnyósaésc csak a

I I világháboru után kczdodttt ós a 1ó crcdmón1t a fa1ta.

ciismerés is bizonyitotta,
Marmagassága l50.l60 cm' Testc arányos, nyaka

nem túl hosszú, izmos, fara kihangsúlyozott' Szine pc1

vagy sárga, ritkábban fekete vagy sziirke' Súlya 550-

o50 kg ktzötti, élettartama hosszú, akár 20-24 éVct ls

kópes végigdolozni' jó tulajdonságai kozó még sorolhat'

1uk, hogy igenjól kezelhető, tanulékony, takarmányértó-
kesitó és fejlodésc is viszonylag gyors'

Szívcsen használjá} sodrott lova]< tenyósztósóhcz'
Major Csilla (Póóni) AFro(Poli)sz

folyt. kov.

T*rrwl'{gÍ^
új szakkör indu| .1$l7
.érdekes kisér|etek \i7
. savas esó monitoÍc|záS és taIajvizsgá|at

(Eco Club Japan)
.részvéteI nemzetkÖZi diákprojektekben

(ld. www poli.hu/ol daskoles)

minden, érdekes

ha érdekeInek a tudományos érdekességek,
ha szeretnél egy vidiám csapat része |enni!

jelentkezni lehet
Fózó Atti|ánál a
Természetben

szeptember 20-ig

Természetjiá ró sza kkö r
keresd Veres Gábort a Természetben

| . - - - - -

TERMÉszETlsMERET
TANANYAG A WEBEN
eIsösorban a PoIitechnikum

diákjai számára

www.poli.hulterm

polí19;7lerl
a- . _.rt

Szcrkesáő és ttrdclő: Főző At|ila László
Munkatárs: Major Csilla (AFro(Poli)sz)
Szcrkesáóség:

Közgazdasági  Pol i technikum'
1096 Budapest, Vendel u. 3.

E.mail : attila@íaber.pc'li.hu
Wcb: www.poli.hu
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Az iI lusztráci ök Leonardo da Vinci grafikái.
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Őv ako dj a (kert'i)tör? étő|!

cínií giccspííjteményét mutatja be.

lir vm Lqlved'.Ie is kjátlílhdod alkdiísi&{: flsdyeidd'

s4Jt'raiilát. ti{ói&{. é.k kJ)lj Judibek va8y 
'tibensk!
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Szeptem.ber.'.25.énr
fél s-kor Isko|ata-

nács.ülés lesz a
könyvtárban!


