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Emlékeztető
az Iskolatanács 2018. február 13-i üléséről

Jelen voltak: 

Osztály Diák Szülő
Anonym Illés Bálint Kocsis Péter
AnAnÁsz Bardócz László –
Főn-X – Grits Barbara, Kárpáti Adrienn
pacman Aschenbrenner Lili Kalyó Ildikó
ALBAtrOsz Makai Maxim –
chill – –
RobInHood Harsányi-Sulyom Anna Cselovszkiné Horváth Zsuzsanna
Dimenzió Klung Zsóka Piroska Nyárádiné Radics Györgyi
káró Pető Dávid –
STORNO – Szekeres Júlia
MárkA Kondor Marcell Kiss Erika
Maszk – –
MIQN Potsubay Anna Séra Noémi
Guru – –
MáGia Tóth Kata Mayer Ildikó
Zserbó Dervenkár Ágota –
DolcEVita – –
SZ-es – –
ZÓNA Báthori Cserne Báthori Edit
Tanárok Diósi Alojzia, Erdei Erika, Gáti Emese, Geiszler Anna, 

Matejka István, Somogyi Ágota

Levezetők: Dervenkár Ágota, Báthori Cserne
Jegyzőkönyvet készítette: Báthori Cserne

Napirendi pontok
1. Értékelés a Poliban
2. Pályaorientációs nap

1. Értékelés a Poliban
A diákoknak minden félév és tanév vége előtt kell tanári értékelést írniuk a tanáraiknak, 
amiben van ikszelős és kifejtős rész. Az értékeléseket láthatja a szaktanár, az osztályfő-
nök, a munkacsoportvezető és a koordinációs bizottság öt tagja. A feladatunk az volt, 
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hogy eldöntsük, akarunk-e változtatni ezen az ér-
tékelésen, és ha igen, akkor milyen csoport dolgoz-
zon a változtatásokon. 
„A tanároknak kell eldönteniük, hogy mit szeret-
nének a munkájukkal kapcsolatban megtudni” – 
mondta egy szülő a változtatásokhoz.
„Azt is kell tudni, hogy mit tud a diák értékelni” – 
merült fel valakiben az ott ülők közül.
„Az iskolavezetés néha figyelembe veszi a pontok-
ba szedett értékeléseket, ha azt valami indokolja. A 
szövegeseket mindenféleképp elolvassák” – tudtuk 
meg Lulutól.
„Mi lenne, ha rövidebb lenne a pontokba szedett 
értékelés? Nekem se lenne kedvem végigolvasni és 
gondolkodni ezeken” – hangzott el egy szülőtől.
„Osztálytársaimtól hallottam, hogy nem lehetnek 
őszinték a tanárokhoz.” „A tanárokat értékelni az 
munka” – tudtuk meg diákoldalról.
„Promotálni kéne az értékelési felület megnyitását a számítógépbe lépésnél.”
Megszavaztuk, hogy változtatunk az értékelésen (29 igen, 2 nem, 1 tartózkodó), és azt 
is, hogy az IT szeretne foglalkozni ezzel az üggyel (22 igen, 0 nem, 6 tartózkodás). Az 
IT-n belül alakult egy csoport arra a feladatra, hogy kidolgozzák az értékelőt. E csoport 
tagjai: Aschenbrenner Lili, Báthori Edit, Gáti Emese, Harsányi-Sulyom Anna, Potsubay 
Anna és Somogyi Ágota. Megbíztuk a csoportot a feladattal, mivel sikeresen megsza-
vaztuk nekik a bizalmat (21 igen, 0 nem, 7 tartózkodó).

2. Pályaorientációs nap
A pályaorientációs nap a 10. illetve a 11. évfolyamnak lett tervezve. Arról szól, hogy 
a különböző szakmákból érkezendő szakemberektől a tanulók kérdezhetnek munká-
juk fortélyaival kapcsolatban. Ezzel az iskola segítséget nyújt a diákoknak a pályaválasz-
tás tekintetében. Ez a program áprilisban lesz a tervek szerint. A pályaorientációs napra 
a program előadóit is össze kell szerveznünk, ami nagyon jó lehetőség a „Szülői Hello” 
megvalósításához is. Ágota két kérdőívet készített. Az egyikben az előadókat fogjuk fel-
mérni, a másikban a diákok igényeit.
Az iskolavezetés nem tenné kötelezővé a tanulók részvételét, de amennyiben nem akar-
nak a programon megjelenni, akkor rendes tanítás lesz nekik.
Az Engame Akadémia szívesen tartana előadásokat azon a napon, de osztályidőre is 
jönnek, ha igénylik a diákok.
Elfogadtuk, hogy legyen ebben a tanévben pályaorientációs nap (28 igen, 0 nem, 2 tar-
tózkodó).
A következő IT ülés március 13-án 16:30 kor lesz az A25-ös teremben.
2018. február 28.

Báthori Cserne (ZÓNA)
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„Szakköri jelentés 1.”
Január 27-én került sor a tanév negyedik szakkör jellegű kirándulására. 

Napos időben tizenöten csúsztunk át a havas Normafától egy jeges úton a sáros Tün-
dér-sziklához, majd a János-hegyi Átjáró-barlang megtekintését követően fel Budapest 
legmagasabb pontjára, a János-hegyen lévő Erzsébet-kilátóhoz (527 méter). 

Ilyen terepen az 5 km elégnek bizonyult, így utunkat libegőzéssel zártuk.

„Szakköri jelentés 2.”
2018. február 17-én került sor a havi szakkör jellegű kirándulásra. 

A kellemetlenül hideg idő ellenére húszan gyűltünk össze a Széll Kálmán téren, az 
„óra” alatt. Az előzetes terveknek megfelelően a Budai Trapp nevű teljesítménytúra rö-
videbb, családi távján mentünk végig. (A teljesítménytúra lényege, hogy egy kijelölt út-
vonalon előre megadott szintidőn belül kell végiggyalogolni. Rövidíteni a beiktatott el-
lenőrzőpontok miatt nem lehet, illetve nem is illik.) A 7 km-t a nehezített terepen (hó) 
is könnyen teljesítettük, így a célban minden benevezett résztvevő megkapta jutalmát 
(oklevél, kitűző, virsli, tea). A buszmegállóig eljutva pedig 9 km-re növeltük a legyalo-
golt távolságot. Bár a Budai Trapp szervezői nem álltak a helyzet magaslatán, azért az 
érdeklődők ízelítőt kaphattak teljesítménytúrázásból. 

A következő alkalommal (kb. március végén) valamivel hosszabb távon tesszük pró-
bára a képességeinket.

Szabó Attila
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Művelődtünk
Ha csakugyan 2004 telén volt az első, 
akkor az idei a 15. műveltségi vetél-
kedő az iskola történetében. A képes 
kordokumentumok alapján (https://
poli.hu/wp/2004/01/21/muveltsegi-
vetelkedo-2/) már az elsőn is Szöllősy 
Zoli vitte a prímet (igaz, sokkal sűrűbb 
hajjal), és a jelenlegi művészet munka-
csoport tagjai közül hat ott szerepel a 
hajdani fotókon.

2018-ban hatvanhárom diák dug-
ta össze a fejét három-négy fős csopor-
tokban, hogy a kérdésekre választ ad-
jon. A témakörök elég szerteágatóak 
és pihentagyúak voltak. Pl. tudni kel-
lett (volna), kinek a „múzsája” volt Icsi, 
a széncinke és Szpéró, a veréb? Vagy 
a különféle nyavalyakórságoknak mi 
a ma ismert nevük. Fel kellett ismerni 
néhány slágergyanús filmzenét, ki kel-
lett választani egy rakás növény- és virágnévből, melyek adhatók fiúknak. A pop art is 
megért egy misét, a nagy zabálásról nem is beszélve. (természetesen ez csak ízelítő volt.)

A 19 osztályból 15 képviseltette magát a versenyben. A legnépesebbnek a pacman 
tűnt 11 fővel, utána a nyolcfős Maszk következett.

Számtalan eszement név fémjelezte a csoportokat. A legrövidebb az ALBAtrOszból 
verbuválódott „T”, a leghosszabb a „Heverészek, mégis túljutottam a szakadékon” nevű 
pacmanes kvártett volt.

Az ifjak közül két csapat holtversenyben lett a legjobb. Az „Anonym” nevet vise-
lő, Grósz Tamara, Kepe Marcell és Szalacsi-Tóth Eszter alkotta triász az Anonym osz-
tályból és a „Nem volna szabad elmondanom” nevű pacmanes csoport, melynek tagjai: 
Csányi Mihály, Gerzson Luca és Molnár Dénes voltak.

Harmadik helyen végzett Érsek Laura (ZÓNA), Grőbler Zsuzsanna (ZÓNA) és Máté 
Anna (STORNO) „AXOLOTL hajjal” nevű csapata.

Másodikok lettek a Mókusok: Bennő Sára, Kozár Zsófia (Zserbó) és Tamás András 
(DolcEVita.

A legjobbnak a végzősök Pamfja bizonyult. Három SZ-es (Erdélyi Panka, Fábián Fan-
ni, Horváth Flóra) és egy ZÓNA-s (Rácz Anna) diáké lett a babérkoszorú.

Jó volt a játék!
Köszönjük a részvételt!

a Művészet MuCso
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A Young European Peace Explorers program keretén belül öten utaztunk Drezdá-
ba, ahol négy napot töltöttünk február közepén: Barker Zsombor, Duynstee Dáni-
el, Král Tamás, Mahiri Nina és én. Megemlékeztünk Drezda lebombázásáról és a 
békéről beszélgettünk szarajevói, madridi és drezdai diákokkal. A workshop végén 
előadás formájában mutattuk meg, hogyan lehet mindenki a béke hőse és mesél-
tünk a saját példaképeinkről.

Kocsis Laura

About The Project  
Of Young European Peace Explorers
My year has started very good with this project. The name of the project was Young 
European Peace Explorers. It included students of 4 countries, Germany, Hunga-
ry, Spain and Bosnia and Herzegovina. Our theme was peace and how we can protect 
peace.

We started our journey on the 10th of February. We spent the whole day on the train 
to get to Dresden but it was really worth it. When we arrived, everyone was kind, they 
helped us when needed and it was just a very nice first impression of some people of 
the group. 

On Sunday, the 
11th our workshop 
started. We met each 
other in Bertolt Brecht 
Gymnasium. Everyone 
was happy and we 
could see it on each 
other’s faces that these 
upcoming days we 
will have much fun. 
And we really did! 
We made friends with 
everyone immediately, 
I think this was 

something that influenced the whole meeting. 
First we went to discover the city and some of the Dresden students have prepared 

a small presentation about the most popular attractions of their hometown. In the 
afternoon we started preparing for a performance with the help of two artists. First we 
learnt each other’s names by playing some games. It was so much fun and hard work 
that I nearly fell asleep at the welcoming party that evening. We had to present our 
countries, our school, and each country has brought some food so it was a really good 
evening and we all got very tired.
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On Monday, the second day of the youth exchange, we jumped straight into creating 

our presentation. Basically the whole day was about that and I think we did really well. 
We discussed our peace heroes, and at the end of the day, we created our presentation. 
I think everybody was happy with it. After we had our dinner, we went for an evening 
walk around Dresden. It is really a beautiful town, especially at night.

Tuesday was the last day of this youth exchange. The day had started a bit later than 
usual: we met at the Dreikönigskirche at 11 o’clock to practice our presentation that we 
presented to visitors from Poland, Japan and the residents of Dresden at 3 o’clock. It 
was really good actually. After it ended we could talk to elderly citizens of Dresden who 
mostly had stories of the war that was going on in Germany. It was very interesting to 
hear them because they had really interesting stories. 

When we had dinner, we realised that it was the last time we saw each other as a big 
group. The organizers told us that we all grew a lot during these 3 days together, and 
that they hope that this whole project can be continued. I really hope it as well, it would 
be the best if we can meet again in Sarajevo in September. We also got some presents 
from the mayor, but most importantly, we had a lot of group hugs. 

When it all ended, the biggest part of the group went to McDonalds because that was 
the only place where we could sit down and enjoy the last evening together. We talked a 
lot, we made a lot of pictures, and it was a very nice ending. 

On Wednesday we had the trip back home. We said our last goodbye at the 
station and we went home. But we did not simply go home, we also took a lot of new 
experiences and most importantly, we took home a lot of memories. Finally, I hope that 
this isn’t the end but rather the beginning of something new and amazing.

Duynstee Dániel (RIH)
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A funny description  
of my Dresden project

This was my first youth exchange projektem és nagyon enjoyed it. I made a lot of új ba-
rátokat és remélem that i can keep in touch with them.

We megérkeztünk on feb.10th. We had a nagyon hosszú vonat trip. It was 10h. hosz-
szú. Annette, one of the szervezők picked us up. We went to the iskola taxival és meg-
kerestük our host families. They were annyira kedvesek. The first este elmentünk 
(with my fogadó családdal) egy pubba and we watched a concert wich the pub was 
szervezing. On vasárnap we got to know egymást. That was amikor megismerkedtem 
with the Bosnian students. They were so much fun. We még walked around Dresden 
sight seeing. It was gyönyörű. On hétfő egy kicsit komolyabban took things with the 
group. We started to koncentrálni az előadásra. Elég fun volt. In the este el mentünk 
again to walk and see the város in the este. We csináltunk gyertyákat which we put on 
the folyó. On hétfő sok izgalmas things we did még. We did bátorság próba exercises, 
like falling off into each others kezünkbe kb. másfél méter high, then we talked some 
more about személyes élményekről. We körülbelül finished the acting része a projekt-
nek (mert we had to do some színészkedés). On kedd was the nap amikor we had to 
elszínészkedni our act. We találkoztunk in the templom (the „színdarab” was in the 
temploban as well). At around 2 órakor találkoztunk with tha mayor of Dresden. We 
got some szép ajándékokat tőle. After that we had to present a színdarabunkat a közön-
ségnek. Az event után we had some snacks and italok. On szerda we elköszöntünk a fo-
gadó familytől and our new barátoktól. Now we are ülünk on the vonaton.

Ha you read until here i am utterly hálás hogy ilyen patient vagy. Thank you and szi-
asztok!

Zsombor Barker (Guru)
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Snowákia 2018
Ismét összejött a Poliból egy jó csapat, hogy közösen hódoljon a havon való suhanás 
hóbortjának ezúttal Chopok-Jasna lejtőin. A hazánkhoz közeli pályarendszer lehetővé 
tette, hogy hat napot csúszhassunk, így az is felfedezhette a végére az egész hegyet, aki 
még életében nem volt lécen/hódeszkán. A kezdők anéhány nap után probléma nélkül 
tudtak haladni a haladókkal, akik pedig addig próbálgathatták a megannyi érdekes és 
izgalmas lehetőséget kínáló terepet.

Szerencsére az időjárás is kegyes volt hozzánk, friss hó is esett, bár néha vízszintesen. 
Ennyi nehézséggel azonban mindenki szívesen szembenéz, főleg, ha van síszemüvege. 
Mivel a csapat nagy része még életében soha nem járt errefelé, ezért természetesen nem 
maradhatott el egy kis kulturális ismeretterjesztés sem városnézés és persze kulináris él-
vezetek formájában. A hagyományosan megtartott sítábori kvíz pedig remélhetőleg el-
érte célját és rávilágított, mennyivel többet adhat egy utazás, ha egy kicsit utánanézünk 
a helyi adottságoknak és ott is nyitott szemmel járunk. Finom ételek, jellegzetes italok, 
egyedi épületek, barátságos emberek kísértek utunkon – gazdagítva ezzel úti élménye-
inket.

Reméljük, hogy jövőre is folytatódhat a hagyomány, és újfent felfedezhetünk egy ed-
dig még be nem síelt terepet újra egy kiváló társasággal!

Emese és Rob nevében is
Marci
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Vasárnapi vénasszonyok lapja
A Dimenzió osztály befejezte az Árpád-kor történetét. Egy különleges fel-
adattal búcsúztunk a témától. Az osztály csapatokat alkotva korabeli újsá-
gokat szerkesztett.

Az volt a feladat, hogy egy színes magazinnal rukkoljanak elő, amelyben 
az Árpád-kor sok-sok eseménye, jelensége felbukkan képek, riportok, játé-
kok, mesék, divathírek és egyéb érdekességek formájában.

Az egyik csapat a Vasárnapi Vénasszonyok társasága volt. Lapjuk címe: 
Vasárnapi Vénasszonyok Lapja. A lapból szemezgettünk érdekes híreket.

A szám szerzői: Fáy Lili, Kovács Viktória, Kormos Benedek, Szabó Sarol-
ta, Szokoly Anna

Erdei Erika

Napi hírek
Tiszatömörcén szentségtörés történt!

A tiszatömörcei pap nem jelent meg a templomban ezen a híres és botrányos vasár-
napon. Gedeon atyára a folyó mellett találtak rá ittas állapotban. Az összes templom-
látogatónak be kellett látnia, hogy még a legszentebbek is vétkeznek. Az egész falu szé-
gyenben ég. A falulakók nagyon dühösen reagáltak, de mi azt kérjük önöktől, hogy reá-
lisan nézzék az ügyünket. 

A Vasárnapi Vénasszonyok társasága azt kéri olvasóitól, hogy döntsenek egy olyan 
büntetés mellett, amelyet megérdemelne az atya, amivel nem viszi fejét megint ilyen bu-
taságra, viszont nem szégyenül meg jobban, mint amennyire most is van. 

A büntetések:
•	 elvenni	papi	talárját,
•	 leborotválni	a	fejét,
•	 pellengérre	állítani,
•	 egyévnyi	egyedüllétre	száműzni.

Mutatunk 
 egy képet  

Gedeon atyáról::



11

I. Vilmos herceg megszületett!
Nagy napra virradtunk! 1330. május 12-
én világra jött I. Vilmos herceg. Apja IV. 
Lajos német-római császár, anyja (Lajos 
második felesége), Margit hainaut-i, hol-
land és zeelandi grófnő. Így megszületett 
IV. Lajos második fia. 

Eduard herceg születése
Eduard herceg szerencsésen megszü-
letett június 15-én a nagy-britanniai 
Woodstockban. A kisded III. Eduard an-
gol király és Hainaut-i Filippa első gyer-
meke. 

Merénylet a király ellen!
Április 17. : Károly Róbert magyar király 
egyik udvarhölgyének apja, Zách Felici-
án merényletet kísérelt meg a királyi csa-
lád ellen. A merényletben a királyné sú-
lyosan megsebesült. A merénylőt Sándor 
fia János, királynéi alétekfogója szúrta le 
tőrével. Megtorlásul kiirtják Zách Felicián 
családját harmadíziglen.

III. Frigyes halála
1330. január 13-án elhunyt III. Frigyes 
osztrák herceg. 41-dik esztendőjét töltöt-
te. A bécsi erdőben, a gutensteini várban 
halt meg.

Interjú AZ ARANYBULLÁRÓL
II. András az 1222-es székesfehérvári országgyűlésen kiadott egy függőpecséttel ellátott 
okiratot, aminek az aranybulla nevet adták. II. András új berendezkedése, birtokpoliti-
kája, a pénzjövedelmekre építő királyi gazdaságpolitikája, a merániakat előtérbe helyező 
személyi politikája és a zsidók, szaracénok pénzügyigazgatásban való térnyerése miatt elé-
gedetlenség mutatkozott az országban. 

Vasárnapi Vénasszonyok Lapja: Uram Királyom, Felség! Mi késztette erre a különös 
cselekedetre? Mi áll a bulla kiadása mögött?
II. András: Szervienseim, várjobbágyaim sérelmezték a korábbi – jó szándékú – birtok-
adományozási politikámat.
VVL: Sérelmezték, hogy birtokokat kaptak?
II.A: Ó dehogy! A birtokokkal őket is eladományoztam kedves híveimnek. Nem is ér-
tem, mi volt ezzel a baj!
VVL: Kik állnak még a mozgalom mögött?
II.A: A bárók is összefogtak ellenem. Nem szerették, hogy velem kell jönniük Jeruzsá-
lembe, hogy a hitetlenektől visszafoglaljuk a Szentföldet. Jó, tudom, hogy nyolcvan vi-
tézzel és két ostromlétrával kevés az esély, de próba szerencse! Fel is vettem az út után a 
„Jeruzsálem királya” címet!
VVL: Sikerült a hadjárat?
II.A: Nem sikerült visszafoglalni semmit. Csak néhány ereklyével tértünk vissza. Itt van 
például Krisztus feszületéből egy kisebb szilánk és Megváltónk kézfejének egy darabja.
VVL: Megérte ez a hosszú, kimerítő út?
II.A: Hát… igen! Bekerültem a történelembe! 
VVL: Ez a bulla sok dologban korlátozza Felségedet.
II.A: Valóban. Különösen a vége, a 31. pont zavar. Ez valami „ellenállási záradék”. De 
hát ki mondta, hogy be fogom tartani?
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HÍREK A TATÁR HÁBORÚRÓL 
A Muhi csata története

Már 89 éve, 1241. április 11-12-én szenvedett megsemmisítő vereséget Muhinál az or-
szágba betört mongol hadaktól IV. Béla király serege. A csatát egy évig tartó megszál-
lás követte, a tatárjárás megtizedelte az ország lakosságát, területének nagy részét pedig 
pusztasággá változtatta.

A mongolok három oszlopban támadtak: az északi szárny Lengyelország, majd a Kár-
pátok hágói felől, a déli Erdélyen keresztül, a Batu kán vezette fősereg pedig a Verec-
kei-hágón át zúdult Magyarországra. Batu 1241. március 12-én játszi könnyedséggel 
tört át a határtorlaszokon, és lekaszabolta a hágót védő Dénes nádor ötezer fős seregét. 
A magyar király nyugati segítséget nem kapott, hadserege csak lassan gyülekezett Pes-
ten. A közhangulat a tatárok szövetségeseinek gondolt kunok ellen fordult: királyukat, 
Kötönyt felkoncolták, mire a kunok dúlva-pusztítva dél felé kivonultak az országból. A 
magára maradt Béla mintegy húszezres seregével kelet felé indult. Április 10-én a Sajó 
hídjánál vertek tábort, melyet védekezésként szekerekkel vettek körbe, s ez később vég-
zetesnek bizonyult, mert a körön belül az egymást érő sátrak között még közlekedni is 
alig lehetett. Az elbizakodott magyarok nem tudták, hogy már a Batu kán vezette, lét-
számban egyenlő mongol fősereggel állnak szemben. Az éjszaka folyamán a Sajó egyet-
len hídjánál visszavertek egy mongol támadást, amit a sereg nagy része döntő győze-
lemnek gondolt, és aludni tért.

A mongolok azonban hajnalban újra támadtak, több helyen átkeltek a folyón, és be-
kerítették a magyarokat. A táborra nyílzáport zúdítottak, a sátrakra tüzet vetettek, a 
bennlévők pedig a zsúfoltság miatt képtelenek voltak a védekezésre. A magyarok végül 
egyetlen kiutat láttak, s megpróbáltak kitörni a csapdából. A mongolok folyosót nyitot-
tak számukra, majd a halálra hajszolt menekülőket lenyilazták, mocsárba kergették. A 
csatában az ország két érseke, számos püspök, a főurak és a nemesség színe-java elesett, 
kétnapi járóföldre mindent holttestek borítottak. A támadók azonban nem érték el leg-
főbb céljukat: IV. Béla az őt védelmezők önfeláldozásának és hősiességének köszönhe-
tően el tudott menekülni.
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ÁLLATTENYÉSZTÉSI ROVAT

Állattenyésztésünk története szorosan összefügg népünk történelmével. Mai hazánk te-
rületére lovon érkeztek elődeink, de magukkal hozták a szürkemarha, a racka juh és a 
szalontai sertés ősét is. 

A Kárpát-medence adottságai kedveztek a nomád állattenyésztésnek. A magyar 
szürkemarhát elsősorban a nagy kiterjedésű alföldi legelőkön, a juhokat inkább a dom-
bos vidékeken, a magukkal hozott és az itt talált sertéskondákat pedig a folyók árterein 
és a makkos erdőkben tarthatjuk. A szilaj állatcsordák egész évben a szabadban vannak.

Nemrég a népvándorlások miatt nagyot esett vissza az állattenyésztés, ezért most ki-
rályaink elkezdték támogatni a korábban nagyon népszerű, ám kihalóban lévő ősi álla-
tok tenyésztését. Kiváltsággal ruházzák fel a sertéstartókat és a szürkemarha-terelőket. 
A kiváltságok hatással vannak a külkereskedelmi mérlegre is. Az uralkodó vámtarifája 
élénk állatkereskedelemről tanúskodik. A környezetünkben lévő feudális államok meg-
erősödése is szerepet játszik a mezőgazdaság és az állattenyésztés fellendülésében.

Most került be országunkba a keleti ló, és a szarvasmarha-nevelés is fejlődésnek in-
dul. Az említett állatfajok tenyésztésének fellendülése ellenére egyelőre mégis a juhé és a 
sertésé a meghatározó szerep.
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SPORT
14. századi sakktörténet

Az éves sakkverseny idén is izgalmakkal telt. Az eddig veretlen bajnokot, Muránói Al-
bertet egy hétéves fiú leverte. Az egész ország meglepődött ezen a váratlan vereségen.

A fiatal fiú azt mondta, hogy egész életében csak sakkozott, már amikor megszületett, 
sakkbábúkkal etették a szülei, és egy percet sem aludt, csak sakkozott. 

A bajnok nem is érti hogyan tudta leverni őt egy hétéves fiú. Azt hozza fel mentségül, 
hogy hagyta magát, mert elég nagy pénzösszeg volt a jutalom, és a gyerek szülei rossz 
anyagi helyzetben éltek.

Nagyon sok embert elkezdett érdekelni a sakk. 

Hogyan is kell játszani?
Itt egy gyors összefoglalás:
A játék célja, hogy az ellenfél királyát olyan helyzetbe kényszerítse, melyben az meg 

van támadva és ez a támadás az ellenfél semmilyen következő szabályos lépésével sem 
hárítható. Az a játékos, amelyik ezt eléri, „bemattolja” ellenfelét, és ezzel megnyeri a 
játszmát. Az ellenfél, aki a mattot kapta, elvesztette a játszmát. 

Az íjászati verseny győztesei
A pénteki íjászati versenyünkön több mint húsz ember versenyzett, viszont csak három 
ment haza mosolygó arccal. Ez egy különleges mérkőzés volt, mivel a tavalyi győztest, 
Homokháti Istvánt idén Felszegi Gyula egyetlen ponttal legyőzte és ezzel az első hely-
re küzdötte magát. Harmadik lett Kiskapus Árpád, aki éppen hogy csak legyőzte a fiatal 
tavalyi harmadikat, Apród Hunt. 

Játék menete:
Körmérkőzések voltak, ami azt jelenti, hogy mindenki játszik mindenkivel, legalább 

egyszer. Az első körben tíz ember esett ki, a másodikban öt és a harmadikban addig 
mentünk, míg egyesével ki nem estek és nem maradt egy győztesünk. 

Öt db nyílvesszője van minden embernek. Minimum egynek el kell találnia a célt, 
vagy különben kiesik. (...)
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Milyen az idei divat?
Hatalmas változások kezdődtek meg a divat világában. A téglalap alakú jellegtelen, me-
rev stílusú ruhadarabokat gyors léptekben váltja fel a szűkítő varrás, az ívesen szabott új 
− a szoknya részt vagy az ujjat bővítő − háromszög alakú toldalék. Ezek a hatalmas stí-
lusbéli változások karcsúbbá varázsolhatják alakját, korunk ideáljának megfelelően. Ha-
bár korábban nem volt külön értelmezve a női-, illetve férfidivat, mostanra ezek között 
látványos különbségek alakulnak ki a ruhadarab hosszát és szabását tekintve.

Ez az új technika levágja a lekerekített csúcsokkal ellátott ujjakat, és összecsomagolja 
őket a karszalagokba. Ez az új szabás − kombinálva a több gomb használatával − lehe-
tővé teszi a kényelmesen elrendezett nadrágot és a feszes ujjakat. A mozgás szabadságá-
nak biztosítása mellett a férfiak számára ez az új ruházati cikk feltárja a viselő törzsének 
és karjainak formáit. A „divatforradalomban” megszületett a férfi modern viselete, ami 
olyan ruhát hoz létre, amely élesen különbözik a nőkétől. (…)

A női viselet alapja a római tunika, egy zártabb formában, amely alsó és felső részből 
állt. A zárt nyakú, hosszú ujjú, szűk, lábfejig érő alsó tunika fölött bő, rövid ujjú, térdig 
vagy bokáig érő felső tunikát viselnek, amit dalmatikának is nevezünk. A nők fejükön 
fátylat hordanak, az egyházi elvárásoknak megfelelően, mint a múlt vasárnapi divat fel-
vonuláson, a főtéren.

A férfi viselet alapja is a tunika, amelynek hossza a társadalmi rang szerint hosszú 
vagy térdig érő. A polgári viseletben (keleti hatásra) szűk hosszúnadrágot hordanak. Az 
uralkodó díszruhájának tartozéka a palást, amit egyik vállon ékszerrel rögzítenek. Úgy-
szintén ezt láthatjuk a férfiakon a bemutatón.

Edzés
Szeretne pár kilót leadni nyárig? Nincs egye-
dül! Ezekkel a különleges edzésmódszerekkel 
napok alatt megszabadul a felesleges kilóitól.

Malomkődobás: Ez az edzésforma inkább 
a kezet erősíti és az állóképességet fejleszti. De 
nem kell feltétlen dobálni, az is megfelelő, ha 
fogják és emelgetik, vagy guggolnak vele.
Szekérhúzás: Ezt sokféleképpen lehet meg-
valósítani. Lehet úgy, hogy másokkal együtt 
húzzuk a szekeret, vagy akár másokat is húz-
hatunk. 
Lovaglás: Ezt a sportot már nem kell bemu-
tatnom, ez az egyik leghasznosabb, ami egy-
szerre fogyaszt és erősít. A koncentrációt és az 
egyensúlyérzéket is fejleszti.
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RECEPT
Roston sült szarvas
Hat személy részére

Így készül a szarvasnak sült húsa. Vedd nemes szarvasnak felit, mosd is le jól, szárazra 
is törülheted. Vesd ki csontját, szeld is meg húsát szálával keresztbe, vagdald is meg szé-
lit a hártyától. Tűzön süsd is meg, végy vörösbort, gyömbérnek, borsnak porát, no meg 
sót is. Ennek kevercsével öntögesd, míg sül a hús. Alája tégy széles edényt, fogd abba a 
lecsorgó leveket, azokkal öntsed le a húst megint. Aztán vedd le a tűz felől, vágd is fel a 
húst olyanra, amilyen a legjobb szád íze szerint. Úgy már tálalhatod. (...)

MÁLNABOKROS SZÖMÖRCE ROVATA
Hogyan csináljunk ízletesebb, színesebb, változatosabb reggelit?

Biztos vagyok benne, hogy rengeteget esznek zabkását vagy rántottát, merem sejteni, 
hogy már unják. Itt van pár tipp, hogyan dobják fel reggelijüket.

Zabkása: Saját tapasztalatom szerint én soha nem szerettem a zabkását, de mivel na-
gyon egészséges, anyukám mindenáron meg akarta szerettetni velem. Ez sikerült is 
neki. Igazából bármit, amit találnak a kertben, felhasználhatnak. Ha sósan szeretik a 
zabkását, nagyon finom egy kis túróval, sóval és kaporral.
Ha édesen ennék, nagyon ajánlom a méz és a virágpor párosítását. Kedvenc gyümöl-
csükkel is ízesíthetik. Különféle erdei gyümölcsökkel is fogyaszthatják.

Rántotta: Összedobhatjuk különféle zöldségekkel, pl.: gomba, hagyma stb. Különfé-
le kerti zöldfűszerekkel is lehet ízesíteni, de csak csínján velük, mert erősek! Húsok is jó 
zamatot adhatnak a tojáshoz.
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Keresztrejtvény  
az Árpád-házi királyokról
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KULTÚRA
Judah al-Harizi (+1235): A megőrzött titok

A lány a szerelem házába vitt.
Mint Abigail, szép volt s szeplőtelen.
Mikor levette fátylát, láttam én,
Hogy kecsességben túltesz Eszteren.
Fénye reszketést szült az éjjelen.
A dombok táncba kezdtek, mint barik.
S hittem: titkunk kiderült hirtelen.
De kinyújtotta felém két kezét,
Sötét hajába fonta kételyem,
S a nappal éjszakává lett megint.

Joseph ibn Zabara (*1140): A doktor
– Légy doktor – szólt a bolondra Szerencséje –,
Megölöd beteged, és tiéd a pénze.
Hidd el, a Halál is irigyel majd érte,
Mert ő nem törhet senki egészségére.

Kedves Olvasóink! 
Reméljük ezen a színpompás és napsütéses vasárnapon is el tudtuk szórakoztatni Önö-
ket!

Következő számunkig is várjuk érdeklődő leveleiket, kérdéseiket! Amennyiben taná-
csuk, problémájuk, javaslatuk van magazinunkkal kapcsolatban, itt tudnak megkeresni 
minket: Levelező cím: Buda, Fő utca 4.

Isten áldja hetüket, boldogságot kívánunk!
Fáy Lili, Kovács Viki, Kormos Beni, Szabó Saci, Szokoly Anna
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A következő csapat munkatársai Hancock Huba, Nyárádi Kristóf és Sipeki Dávid. 
Az alábbiakban részletek olvashatók középkori lapjukból, melynek címe:

XIII. századi macsók
Utazás, pestis

(részletek)
(...) Ha már a cikkünk címe úgy szól, hogy „Utazás, pestis” legyen szó a pestisről, avagy a 
halálos betegségről, mely végigtombol az országunkon. 

Mit is tudunk róla? Nem sokat. Mindenhol, ahol megjelent, pillanatok alatt terjedt el. 
Van néhány szerencsés elszigetelt város, falu, ahova még nem ért el a gyilkos keze, de ez 
sem tarthat sajnos örökké. 

Hol vagyunk a legnagyobb veszélyben? Felméréseink szerint a nagyobb városokban, a 
nagyobb népsűrűséggel rendelkező településeken a legmagasabb a pestisben elhalálozók 
aránya. 

Mindenkire veszélyes a pestis? Igen, mindenkire, eddig csak néhány szerencsés esetről 
tudunk, amikor a beteg felépült a szörnyű betegségből. Ezeket az eseteket az egyház or-
vosai igyekeznek kivizsgálni és megérteni. Első feltételezéseik szerint valamiféle szörnyű 
mágia lehet benne, de sajna ez − mint tudjuk − büntetendő. 

Néhány védekezési módot tudunk az olvasóinknak átadni, tanácsolni. Rendkívül hatá-
sos olyan maszkot hordani, melynek elejébe különböző gyógyfüveket tömnek, ezek kivá-
lóan megszűrik a levegőt, néhányuk még a rossz mágiát is elűzi. Az egyszerű pestis elle-
ni védelemhez az alábbi növények szükségesek: rozmaring, büdöske, muskátli, őrölt rózsa, 
mentalevél. Ezen növények vegyítésével elvileg meg tudjuk magunkat védeni körülbelül 
három órára. Utána új tömést kell csinálnunk. Ha mindenféle mocskos mágiától is véde-
nénk magunkat, akkor az alábbi növényeket is hozzáadhatjuk a már meglévő tömésünk-
höz: erdei deréce, hennacserje. Ugyan nagyon ritkák, ezért nehezen beszerezhetőek, de 
garantált védelem minden kuruzsló ellen. 

Testi erőnk növelése érdekében is használhatunk különleges növényeket, pl. a 
farkasboroszlánt vagy az angyalfüvet. Ezen növények mindenképpen növelik fizikai álló-
képességünket. Fájdalomcsillapításra vagy feszültségoldásnak, ha esetleg valami rossz ör-
dög megszállta volna lelkünket, szárított vad kendert használhatunk. A szárított kendert 
meggyújtjuk, és füstjét mélyen belélegezzük, és pár másodpercig benntartjuk. Szinte rög-
tön elmúlik minden problémánk. Néhány esetben megeshet erős rosszullét, de nem jel-
lemző. Ilyenkor erősebb gyógyszert kell szereznünk a szörnyűség ellen, ami bennünk buj-
kál. Célszerű a mákvirághoz nyúlnunk. A mák éretlen terméséből kiszívott nedűt a vér-
áramunkba juttatva megoldhatjuk problémáinkat. 

Kicsit eltértünk az eredeti témától, ezért kanyarodjunk csak vissza. Mit tegyünk, ha va-
lamely ismerősünkön megjelennek a pestis tünetei: a magas láz, duzzanatok a hónaljban? 
Igyekezzünk ne nagyon közel kerülni hozzá és az imént említett gyógynövényekkel véde-
kezni. Eközben ápolhatjuk teljes biztonságérzetben. Tartsuk a beteget egy elzárt helyiség-
ben, nehogy megfertőzze élelmünket vagy környezetünket. Lázát hideg fürdőkkel próbál-
hatjuk csökkenteni. Ha ezekkel megvagyunk, akkor itt az ideje várni a gyógyulást vagy a 
halált. Szerencsére a mi falunkba nem jutott még el a pestis, mivel viszonylag elszigetelt 
kis falu vagyunk. Reméljük, soha nem kell a pestis szörnyű haragjával küzdenünk. (…)
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1.
Első riport alanyunk  

IV. Béla királyunk
Mit gondol, mennyi idő múlva épül föl az 
ország a tatárok támadása után, felség? 
„Szerintem gyorsan helyre tudjuk hoz-
ni az országot. Ha a szomszédos királysá-
gok segítségét is elérjük, akkor akár keve-
sebb, mint tíz év kell, hogy minden hely-
reálljon. Sok falut és várost felégettek, de 
azokat mind tudjuk finanszírozni a kirá-
lyi kincstárból, és emellett több adót is tu-
dunk szedni a megmaradt falvaktól.” 
A felújítások közben milyen extrákkal fogja 
megerősíteni a várakat őfelsége? 
„Nos, minden várat kőből fogunk újjáé-
píteni, így sokkal nehezebb lesz elfoglalni 
ezeket az erődítményeket…” 
Őfelsége szerint valaha vissza fognak jön-
ni a tatárok? 
„Erről sajnos nem tudok biztos informá-
ciókat mondani, hiszen ki tudhatja, hogy 
mi jár azoknak a barbároknak a fejében, 
viszont, ha valaha vissza fognak térni, mi 
felkészülünk az eljövetelükre és sokkal na-
gyobb hadierővel vissza fogjuk verni őket 
keletre.” 
Mi lesz a határokkal, felség? 
„Mivel sajnos a fakerítések nem váltak be, 
ezért egy sokkal előnyösebb módszert fo-
gunk alkalmazni. Több őrt is el fogunk 
helyezni a hágókhoz, emellett egy kisebb 
kőfalat is húzunk oda. Ha pedig meglát-
ják az ellenséget, máglyával tudnak jelez-
ni több ellenőrző pontnak, akik elküldik a 
jelet az egész országnak, és így mindenki 
fel tud készülni a támadásra.” 

2.
Következő riport alanyunk 

Julianus barát  
a domonkos rendi szerzetes

Miért keltek útnak északkelet felé? 
„Hogy megtaláljuk az elveszettnek hitt 
őseinket, kik nem jöttek velünk Pannó-
niába.” 

Sikerrel jártak a küldetésen? 
„Igen, rengeteg emberrel találkoztunk ott, 
akik magyarok voltak és teljesen megér-
tettük egymást. Ugyanazt a nyelvet hasz-
nálták, mint mi, csak kisebb eltérések vol-
tak köztünk.” 

Mennyivel volt különb az ő életmódjuk, 
mint a miénk? 
„Ők még mindig a nomád életmódot foly-
tatták, míg mi már letelepedtünk. Teljesen 
ugyanazokat a módszereket használják, 
mint amiket egykoron mi is.” 

Nem kérték meg őket, hogy tartsanak ma-
gukkal, hogy csatlakozhassanak a saját né-
pükhöz? 
„De igen, kérdeztük, viszont ők boldogok 
voltak a saját életmódjukkal és nem akar-
tak változtatni.” 

Üzentek valami bölcsességet nekünk? 
„Igen, a tatárok eljövetelét ők mondták 
meg nekünk, hogy készüljünk fel. De nem 
tudtunk sokat beszélni róluk, mert siető-
sen nyugatnak indultak, hogy elkerüljék a 
tatárokat.” 

Köszönjük az interjút Julianus barátnak. 

Riportjaink
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3.
Harmadik  

riportalanyunk 
 Gutkeled István,  

Magyarország  
országbírója,  

nádor és Szlavónia 
bánja

Mit gondol a nem régiben 
megjelent tatár támadások-
ról? 
„Hát szerencsére én akkor 
éppen Szlavóniában tartóz-
kodtam és segédkeztem a ki-
rály átszállításában. De ren-
geteg szörnyű dolgot hallot-
tam közben, hogy felgyújtják 
a falvakat, megölnek min-
denkit, az anyákat sajátjuk-
ká teszik, a gyerekeket pedig 
magukkal viszik. Borzalmas 
minden, ami történt.” 
Miután visszavonultak a ta-
tárok és visszament az ország 
központjába, Székesfehérvár-
ra, miket látott? 
„Azt, hogy nemcsak meg-
rengették az országot pénz-
ügyileg, hanem az emberek szívébe félel-
met keltettek.” 
Mi volt a legnagyobb probléma, amit a ta-
tárok hagytak maguk után? 
„A falvak és a városok elpusztítása volt 
a legnagyobb, mert azt most mind újjá 
kell építenünk, és erre most a kincstárnak 
nincs elegendő fedezete, viszont IV. Béla 
királyunk mindent meg fog tenni, hogy 
helyrehozzuk az országot.” 
Ön is ott volt a muhi csatánál? 
„Szerencsémre én kimaradtam abból a 

mészárlásból, viszont két fiam ott harcolt 
és a fiatalabb sajnos ott is maradt mind-
örökre.” 
Mit gondol, a jövőben vissza fognak térni a 
barbárok? 
„Nem hiszem. Nincs értelme visszajönni-
ük egy ilyen szétesett országba, mert már 
hasznot nem nyújthat nekik, mivel min-
dent vagy elpusztítottak, vagy elvittek, 
ami igazán értékes volt számunkra.” 
Köszönjük a riportot Gutkeled István or-
szágbírónak.
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Lovaglás
Mostanában rendezték meg a nagy tatár-
járás után az országos lovagi tornát, ami 
öt sportágat takart: a lovaglást, bajvívást, 
ökölharcot, lándzsatörést és az íjászatot. 
A lovaglást nagy ujjongás övezte, mi-
kor beléptek a versenyzők, akik nem vol-
tak mások, mint Bátor János, Esztergomi 
Ágoston, Pécsi Ferenc, Disgelgur Péter és 
Trancsír János. A játékosoknak egy körpá-
lyán kellett végigmenniük egyenként két 

homokóra ideje alatt. Viszont időt is nyer-
hettek. A pályán mindenhol fel volt állítva 
tíz szalmabábu. Ezeknek le kellett vágni a 
fejét, és akkor a homokóra idejéhez min-
dig hozzáadunk egy negyed homokórá-
nyit. (…) A nyertes Esztergomi Ágoston 
lett, aki tökéletes körével egyértelmű győ-
zelmet szerzett. A nyereménye egy koszo-
rú és az ország legjobb nyerge. 

Bajvívás 
A bajvívás másnap haj-
nalban kezdődött. Renge-
tegen jelentek meg.
A párbajok elején párosá-
val mennek fel a verseny-
zők, és a győztesek érnek 
el majd a döntőhöz. A 
verseny során addig kell 
küzdeniük a feleknek, 
amíg az egyikük fel nem 
adja. (…)

Ökölharc 
Nos az ökölharc idén 
igen érdekes volt. Nem 
egymás ellen harcoltak a 
lovagok, hanem a múlt-
kori bajnokot, Toldi Bá-
lintot, a kolosszust kellett 
legyőzniük. Ő a legerő-
sebb fizikumú magyar lo-
vag és emellett a tavalyi 
ökölharc nyertese. 
Az ökölharcnál a megszo-
kott szabály, hogy csakis 
felső testtel lehet harcolni 
és az a fél nyer, aki előbb 

Sportrovat
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a földre készteti az ellenfelét. 
A kolosszus ellen húszan jelentkeztek. Ti-
zenhat lovagig sorozatosan győzött az óri-
ás, viszont a tizenhatodik ellensége után 
nyilván egy boszorkány megbűvölte őt: és 
elkezdett értelmetlenül beszélni. (A bo-
szorkányt egyből elfogták, másnap elítél-
ték és elégették.) Ezután egy ideig szüne-
teltetni kellett az ökölharcot, mert meg 
kellett gyógyítani Toldit…
Az utolsóelőtti versenyző nem volt más, 
mint a titán, Novigrádi Szilárd. A titán és 
a kolosszus összecsapása igen lehengerlő 
volt, ám végül a titán kiütötte a kolosszust 
és így elbukott a múltkori bajnok. A titán 
lett az idei bajnok. Kapott egy koszorút és 
mellé egy trófeát. 

Lándzsatörés 
A lándzsatörésnél két lovag lovon lán-
dzsákkal egymásra tör és az nyer, akinek 
előbb sikerül leütnie az ellenfelét a lová-
ról. Erre a versenyszámra általában csak 
a legtalpraesettebb lovagok szoktak ne-
vezni, hiszen ha nem elég óvatosak, akár 
az életükbe is kerülhet, ha rosszul kapnak 
be egy ütést. (…) A legkiválóbb ellenfelek 
Budai László és Karaváni Márton voltak. 
Miután megindultak, az első kör során 
egyikük se talán bele a másikba. Viszont 
a második körben Márton kicsit meg-
piszkálta László vállát a lándzsájával. Erre 
Márton a következő körben egyből vissza-
válaszolt és egy erős csapást adott László-
nak a pajzsára úgy, hogy a lándzsa hegye 
eltört. Persze ez Lászlónak nem tetszett. 
A következő körben annyira nem figyelt a 
dühe miatt, hogy el is vesztette azt a kört 
is. És így Márton győzött. Ő lett a lándzsa-
törés bajnoka. Jutalma egy koszorú és egy 
díszes pajzs volt. 

Íjászat

A versenyzőknek el kell találniuk tíz cél-
pontot megadott időn belül, mikor a nap 
éppen a szemükbe süt, így tesztelve a tu-
dásukat. Ezért több napig is eltarthat ez a 
versenyszám…
A verseny kora reggel, még hajnalban kez-
dődött. Az első versenyző Városi Károly 
volt, aki a tíz bábuból csak négyet talált 
el. A második Radnóti Gáspár volt. Ő egy 
közepes minőséget hozott össze hat bábu 
eltalálásával. A harmadik Molnár Gyu-
la, aki ugyanúgy, mint Városi Károly, csak 
négyet talált el. A negyedik Erős Gergely 
volt, aki mind a tízet eltalálta, ezáltal elér-
te az eddigi legjobb számot… Győztesünk 
végül Erős Gergely lett, aki, mint a többi 
győztes, kapott egy koszorút és az ország 
legjobb íját. 
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költemények
Ó Istenem 

Ó istenem ki meghatározod sorsom 

Ne hagyd, hogy az ördög elvigyen engem e lázban 

Hadd legyen halálom hősies, mint vitézeké 

Vitézeké, kik szablyájukkal megvédik hazánkat 

Kiket haláluk után a mennyországodba vársz 

Ahol a víz is bor, hol egy rossz szó se szól 

Ne engedj el, hogy az alvilágé legyek 

Ígérem, nem bánod meg 

Lantom 

E lant szent fából lett faragva 

Így isten hangja van e darabba’ 

Igazi gyönyörűség 

Mint a gazdagok ruhája 

Hol élünk mi? 

Földünk egy hihetetlen hely 

Sok mindent nem tudni róla 

De egy biztos, hogy alakja nem egy labda.

Minden ember, ki ezt óbégatja 

Gondolkodása nem tiszta 

Hisz mindenki tudja, ha labda volna 

akkor elgurulna.
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Gyerekrovat

„Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik.” − tartja a mondás. 
A Márton napi készülődés nemcsak a néphagyományok felelevenítéséről szólhat. 
Márton legendájának elmesélése nagyon jó alkalmat ad arra, hogy felhívjuk a 
gyerekek figyelmét a jószívűség, a segítőkészség és az adni tudás fontosságára. 

Az itt következő, Szent Mártonról szóló történetet úgy próbáltam megfogalmaz-
ni, hogy a kisdedek is megértsék, és úgy hallgathassák, mint egy mesét. 

Szent Márton története

Valamikor réges-régen élt egyszer egy kisfiú, akit úgy hívtak, Márton. Édesapja 
katona volt. Amikor a kisfiú nagyobbacska lett, ő is szeretett volna katona lenni 
és jelentkezett a római hadseregbe. Sisakban, páncélban, lóháton ülve kardozott 
bátran a csatákban. Bátorsága mellett jó szíve is volt, ezért katonatársai megsze-
rették őt. 

Egy napon egy város felé lovagoltak és az út szélén egyszer csak megláttak egy 
koldust. Hideg volt, de a szegény kolduson alig lógott valami ruha, reszketett, 
fázott, amikor megszólította Mártont: 

− Segíts rajtam, megvesz az Isten hidege! 
Márton tanakodni kezdett, mit is adhatna ennek a szegény embernek, mert 

saját ruháján kívül nem volt nála semmi más. Hirtelen levette köntösét, kardjá-
val kettévágta és az egyik felét a didergő koldusra terítette. 

Később, amikor Márton lefeküdt aludni, különöset álmodott. Álmában Jézust 
látta, és a vállán az a fél köpönyeg volt, amit ő adott a koldusnak. 

Márton nemsokára otthagyta a hadsereget és pap lett belőle. Nagyon szeret-
ték mindenütt, mert jóságos volt és mindenkinek segíteni próbált. Az emberek 
hamarosan meg akarták választani püspöknek. 

Márton nem akart püspök lenni, aki díszes palotában lakik és szolgák veszik 
körül, ő ezután is egyszerű életet akart élni. Ezért elbújt az emberek elől, hogy 
ne találják meg. Képzeljétek, milyen jó búvóhelyet talált! A libák közé bújt el, az 
ólba. 

De a libák nem maradtak csendben, hangosan gágogtak, és gágogásukkal el-
árulták Márton búvóhelyét. Így az emberek megtalálták és mégiscsak püspök 
lett belőle, de ezután is ugyanolyan jóságos és szerény maradt, mint előtte. Na-
gyon sokat segített a szegényeknek és az emberek egész életében nagyon szeret-
ték őt. 
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Ezen az oldalon kis történetünket találhatják olvasni, melyet szakértő történetíróink készí-
tettek csak önöknek! 

A hét testvér

Egyszer volt, hol nem volt, volt egy boszorkány. Ő volt a világ leggonoszabb és legjobb 
méregkeverője. Éveken át készítette bájitalait és mérgeit. A faluban, ahol élt, rettegtek 
tőle és azt hitték, nincs elég erejük, hogy megöljék. De a boszorkány megöregedett és el-
gyengült. Egy napon a városiak rájöttek, hogy már nem olyan erős, mint régen. Elfog-
ták és istenítélettel sújtották. A boszorkány nem ellenkezett, de az utolsó kérése az volt, 
hogy utolsó vacsorájára farkashúst ehessen, és amíg ez meg nem történik, a saját házá-
ban lakhasson. A falusiak nem merték megtagadni a kérését, mert féltek, fellázadna el-
lenük, és tudták, hogy még mindig nagy a hatalma. 

A falut körülvevő erdőben sok farkas élt, viszont így is késő éjjelig folyt a keresés. Vé-
gül egy farkascsaládot találtak a sűrűben. Egy nőstényt és hét farkaskölyköt. A nős-
tény látva a vadászokat és a fáklyákat, megijedt és elszaladt. A kölykök nem voltak ilyen 
gyorsak és nem tudták utolérni az anyjukat vagy elszaladni a vadászok elől. A vadászok 
elfogták és megölték őket. A hét kisfarkas tetemével tértek haza. Már sütött a telihold. 
A boszorkány házában még mindig égtek a gyertyák, és a keményéből füst szállt fel a 
holdfényes ég felé. 

Amikor a vadászok másnap beállítottak a házába a farkaskölykökkel, a boszorkány 
azt kérte, hogy adjanak neki még három napot arra, hogy elkészíthesse az ételt és fel-
készülhessen az ítéletre. A falusiak vonakodva, de megengedték neki, hogy még három 
napig a maga ura lehessen, és majd azután legyen a próba. 

A harmadik nap éjjelén a falusiak arra ébredtek, hogy a boszorka háza lángokban áll. 
Miután sikerült megfékezniük a tüzet, körülnéztek a házban, de a boszorkát nem talál-
ták, meg a hét farkaskölyköt sem. Viszont amikor belenéztek egy üstbe, ami a kandalló-
ban állt, hét újszülöttet találtak. Mindegyik talpán volt valami írás, ami olyan kicsi volt, 
hogy nem lehetett elolvasni. Amikor a pap odaért, már az egész falu ott állt a leégett ház 
előtt és arról veszekedtek, mit kéne tenni a gyermekekkel. Az egyik oldal azt mondta, 
hogy a boszorka gyermekei, így, hogy a boszorka eltűnt, rajtuk kéne végrehajtani az is-
tenítéletet. A másik oldal azt mondta, hogy… 

Tudjuk, hogy nagyon érdekes, de sajnálatos módon félbe kell szakítanunk itt a történetet, 
hogy a jövő hétre is maradjon valami önöknek! Ne felejtsék, jövő héten mindenhol kapha-
tó az újság! 
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Irodalmi háziverseny
A januári megfejtők

Megfejtők: Aschenbrenner Lili (pacman),  
Gyenes Bertold (Anonym), Iván Tamás (pacman),  

Kormos Benedek (Dimenzió), Sághi Nóra (DolcEVita),  
Tömböl Zoltán (MáGia), Varga Maja (MIQN)

Tiétek a jeles!

Márciusi forduló
A leadás határideje: 2018. március 12.

I. Állatos kvíz (14 pon)
1. Mikor halt ki az Alice Csodaországban című műben is szereplő dodó madár?

A. kb. 100 éve
B. kb. 300 éve
C. nem halt ki, de számuk 300 alá csökkent
D. valójában nem is létezett, csak regényekben

2. Kinek a „múzsája” Icsi, a széncinke és Szpéró, a veréb?
A: József Attila
B: Tandori Dezső
C: Kosztolányi Dezső
D: Petőfi Sándor

3. Melyik madár nem tudja mozgatni a szemét?
A. kánya
B. harkály
C. bagoly
D. vércse

4. Kinek a műve az Állatfarm?
A. Hans Fallada
B. George Orwell
C. Mark Twain
D. Szabó Magda

5. Ki írta a Családom és egyéb állatfaj-
ták című művet?

A. Jack London
B. Konrad Lorenz 
C. Emile Zola
D. Gerald Durrell
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6. Mi a címe Kányádi Sándor meséskötetének?

A. Kenyérmadár
B. Zsemlemadár
C. Kenyércica
D. Zsemlenyuszi

7. Milyen nemű madár énekel?
A: általában mindkettő
B. a legtöbb fajnál csak a hím
C. a legtöbb fajnál csak a nőstény
D. minden fajnál csak a hím

8. Ki írta A farkasok dala című verset?
A. Petőfi Sándor
B. Vajda János
C. Vörösmarty Mihály
D. Arany János

9. Melyik állatról tartja a mondás, hogy „üvölt, 
mint a fába szorult féreg?”

A. szürkefarkas
B. aranysakál
C. vörös róka
D. farágó féreg

10. Melyik madárról lehet szó?
„Nem tud repülni, hiszen nem rendelke-
zik a madarak legfőbb tulajdonságával, 
bár formailag azonos azokkal. Az okta-
lanság és a kegyetlenség megtestesítője a 
Bibliában, a csalók szimbóluma.”

A. strucc
B. pingvin
C. tyúk
D. kivi

11. Milyen állat Fekete István Lutrája?
A. nyest
B. vidra
C. hód
D. kutya

12. Kinek a műve a Rege a csodaszarvas-
ról?

A. Vörösmarty Mihály
B. Petőfi Sándor
C. Ady Endre
D. Arany János
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14. Milyen állat szerepel Varró Dani Túl a Maszat-hegyen című művében
A. óriás elefántteve
B. ronda bikahernyó
C. nagy zsiráfmadár
D. kecseske fecskekecske

II. Betegségek/kórságok régen és ma (30 pont)
Régi betegségneveink sokszor utalnak a tünetekre, így ki lehet találni, melyik mai elne-
vezés felel meg az elavult szónak. Párosítsd össze a bal oldali régi és a jobb oldali mai 
szóalakokat!

aggkór
bélpoklosság
csúz
dögvész 
ebdüh
epekórság
fekete halál
fene
fojtókeh
francúz kórság/francia betegség
golyva 
gutaütés
gümőkór
hagymáz 
húgyvérűség
hűdés
közönykór
lob
mocsárláz
náthaláz
nyavalyatörés 
pokolvar
rózsahimlő
sápkór 
süly
szénanátha
Szent Antal tüze
torokgyík
vörheny
vörös himlő

agyvérzés
allergia
asztma
bénulás
bubópestis
depresszió
diftéria
epilepszia
gyulladás
influenza
kanyaró
kolera
lépfene
lepra 
malária
orbánc
pestis
rák
reuma
rubeola
skarlát
skorbut (C-vitamin hiány)
strúma 
szifilisz
tífusz
tüdőbaj
végelgyengülés
vérszegénység
vesegyulladás
veszettség

13. A valaha élt fajok……. él ma is.
A. kb. 3%-a   B. kb. 15%-a
C. kevesebb mint 1%-a  D. kb. 9%-a
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PoliLogi
Az előző forduló megfejtői,  

Akik Ötöst kapTak:

Aschenbrenner Lili (pacman),  
Franca Dániel (Rob In Hood),  

Gyenes Bertold (Anonym),  
Kormos Benedek (Dimenzió).

Gratulálunk nekik!

Márciusi Forduló
A következő hét logikai feladatból ötöt kell megoldani helyesen ahhoz, hogy jelest 
eredményezzen matematikából. A megfejtéseket március 12-ig várja Kováts Lívia 
a livia[kukac]poli.hu címre. 

1. Lapozzunk! 
A matematikai enciklopédia oldalainak megszámozásához 2969 számjegyet használ-
tunk. Hány oldala van ennek az enciklopédiának? (Az első oldalon kezdődik a számo-
zás.) Válaszodat indokold!
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2. Űrmérték
Van két flakon, az egyik 3, a másik 5 literes. Ha korlátlan mennyiségű víz áll rendelke-
zésre, milyen módszerrel kell a két flakonnal méricskélni, hogy az egyik flakonban pon-
tosan 4 liter víz legyen? Részletezd a megoldást!
3. Hány éves a kapitány?
Egy hajó hosszának, az árboc magasságának, a kapitány kisfiának és a kapitány életko-
rának szorzata 303335. Hány éves a kapitány? A megoldásodat indokold!
4. Pufi lufi
400 lufi felfújásához két légsűrítőt használtunk. Az első, kisebb teljesítményű kompresz-
szor egy perc alatt két lufit fúj fel. A második, erősebb kompresszor, egy perc alatt há-
rom lufit fúj fel. Először mind a két légsűrítőt egyszerre indítottuk, azonban a második 
sűrítő munka közben elromlott és az utolsó 25 percben már csak az első sűrítő dolgo-
zott. Melyik kompresszor fújt fel több lufit? Válaszodat indokold!
5. Fel és le
Egy tízszintes épületben egy speciális felvonó működik három nyomógombbal, még-
pedig +3, -4 és :2. A +3 gomb lenyomásával 3 szinttel feljebb megy, a -4 lenyomásával 4 
szinttel lejjebb és a :2 lenyomásával a szintek száma felére csökken. Ha a művelet ered-
ménye nem az 1, 2, 3, ..., 10, számok egyike, a felvonó nem mozdul (például ha a nyol-
cadik emeleten a +3 gombot nyomjuk). Találd meg a legkisebb gombnyomások számát 
ahhoz, hogy az ötödik emeletről eljussunk a kilencedikre! 
6. Rómaiak
Két egyenes vonallal vágd a téglalapot 3 
egyforma részre úgy, hogy a számok ösz-
szege minden részben IX legyen. 
7. Bűvös négyzet
Az alábbi négyzet minden sorában, osz-
lopában és átlójában szereplő négy szám 
összege 34, ami az 1+2+3+...+14+15+16 
(=17*8) összegnek a negyedrésze. Hányfé-
leképpen lehet a bűvös négyzetben négy szám összege 34? 
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Ösvény
Lépten-nyomon mentem,
De nem tudtam, mit keresek.
Csak azt tudtam, hogy félek,
Félek egyedül a sötétben.
Árnyak hada mintha követne,
S szemük engem nézne.
Csak azt tudnám, minek,
Ha az életem úgyis véges.
Lehet, hogy pont ezt kerestem,
Tényleges végét az életemnek.
De még mindig keresem,
Hol lehet az a penge?
Hol van az a bűvös ereklye,
Mely szenvedésemnek véget vethet?
Hol marad a halál, hol marad vég,
A fekete öltöny mi aranyat ér?
Minek a fájdalom, a szenvedés,
Ha van olyan, hogy vég?
Hol a penge, mely igéz,
A halál szavát merésszé teszi?
Itt a penge,
Életemnek vége,
Felesleges szavak gyűjteménye.
Még mindig itt az ösvény,
Nem látom a végét,
Kár, hogy oly messze van
Életem végső napja.
Csak megyek, most már futok,
Hátha valami másra találok.
Hátha ott áll majd a halál, 
S mesém végére odateszi a pontot.
Megkönnyebbülve sóhajtok,
S követem a végtelenbe,
A vakító fényességbe.

Bártfai Ida (Anønym)
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a festőművész Mácsai
Mácsai István festőművész Budapesten született 1922. április 5-én, és itt is halt meg 
2005. szeptember 16.án. Kezdetben az életképek, a portrék, a csendéletek, szimbolikus 
alkotások, később az ember épített környezete, lakóhelye, Budapest jelentette számára 
festészetének fő tárgyát. A szürnaturalista, fotórealista, hiperrealista festészet és az ob-
jektív kiemelés mögött emocionális indíttatás jellemzi művészetét.

Apai nagyapja Mácsán született Arad megyében, innen a család neve. A falu Tria-
non után Romániához került, a nagyapa Budapestre költözött a lányához. Mácsai Ist-
ván, az unoka is Budapesten született, a Zichy utcában. Édesanyja szigorú asszony volt. 
A hároméves gyermek rosszalkodott, erre ceruzát, papírt adott a kezébe és ráparancsolt: 
„Rajzolj!”, s bizony hamar fény derült rajztehetségére. 1945-ben bekerült a budapesti 
Képzőművészeti Főiskolára, ahol Bernáth Aurél volt a mestere.

1949-ben végezte el a főiskolát, posztnagybányai stílusban kezdett festeni, így fes-
tette a szocreál témákat is, majd az 1960-as évek elejétől dolgozta ki sajátos, a 
hiperrealizmussal, majd a fotórealizmussal rokonítható szimbolikus és szürrealisztikus 
elemekkel telített látványelvű stílusát.

Portréit, csendéleteit, aktképeit aprólékos rajzossággal, visszafogott kolorittal, a quatt-
rocento mestereit megidéző klasszikus arányossággal, kiegyensúlyozottsággal formál-
ja meg. Műveinek kezdettől fogva kedves témája Budapest városrészeinek megfestése, 
belvárosi utcaképek, bérházak, hátsóudvarok, képek hidakról, a közlekedésről, a város-
részek napszakairól. Budapesti ihletésű munkáival hazai és nemzetközi elismerést szer-
zett. Életművének fontos része nagyszámú karakteres portréja.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1csai_Istv%C3%A1n
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1950-től kiállítóművész. Franciaországban, Hollandiában, Olaszországban, az Egyesült 
Államokban többször tett tanulmányutat. Több önálló kiállítást rendezett külföldön és 
Budapesten, valamint hazánk városaiban. Az ötvenes években a zsáner és a portré fog-
lalkoztatta. Világos szerkesztésű, leíró részletezésű stílusával egyike első szürnaturalista 
festőinknek. Úgy tűnik, képein rideg objektivitással festi le a látott részleteket, de a gon-
dos elemzés a helyszínek, a tárgyak kiválasztásánál, kiemelésénél vagy egymás mellé 
rendezésénél elárulja a művész érzelmi indíttatását, a ridegnek tűnő objektivitás meleg 
érzelmeket takar. (Tőkeiné Egry Margit, Pogány Gábor)
Forrás: http://www.kormendigaleria.hu/muvesz/macsai_istvan.html

„A piktúrám 
nehezen beil-
leszthető va-
lamilyen ska-
tulyába, baj-
ban is vol-
tak velem a 
művészettör-
ténészek. A 
stílus alka-
ti kérdés. Én 
magam sem 
akarok ne-
vet adni neki, 
majd az utó-
kor elnevezi. 
Mindeneset-
re a realiz-
mushoz állok 
közel. (…)

A főisko-
lán Bernáth Aurél volt a tanárom, aki a maga expresszionista, lírai alkatával szerette 
volna befolyásolni az én „földhözragadt” látásmódomat, de nem sikerült. Később el is-
merte a munkásságomat. A hatvanas-hetvenes évek fordulójára végre a szakma is elfo-
gadta, amit csinálok, és kaptam egy külön „fiókot”. 

Azt mondták rám, hogy olyan „mácsais”. Nálam az aprólékosan kidolgozott tárgyak 
általános világgá állnak össze (…)” (Részlet egy interjúból)
Forrás: http://www.terasz.hu/main.php?id=egyeb&page=cikk&cikk_id=758

A márciusi Poligráfot főleg Mácsai István  
festményeinek reprodukciói illusztrálják.
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