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„Az áltudósok már...”„Az áltudósok már...”„Az áltudósok már...”„Az áltudósok már...”„Az áltudósok már...”

„A késô délutánra elfáradt, de még mindig nagy számban jelen
lévô hallgatóságot Jupiter, polgári nevén Molnár Gergely b{vész rázta
fel. A karikákkal való b{vészkedések is izgalmasak voltak, de a kártya-
trükkök…”

4-5. oldal4-5. oldal4-5. oldal4-5. oldal4-5. oldal

Müncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlat

„Ja, és hogy mit is csináltam? Szimuláltam! Nem betegséget, hanem
vezetési manôvereket, például hogyan változik a csapszegdôlés, ha egy 40
m-es kanyarban 180 km/h-nál 50 bar nyomással fékezünk. ”

7. oldal7. oldal7. oldal7. oldal7. oldal

Horror a Budó-tanterembenHorror a Budó-tanterembenHorror a Budó-tanterembenHorror a Budó-tanterembenHorror a Budó-tanteremben

„Rengeteg babot csíráztattak, egyeseket gyenge mágneses
térben, másokat attól távol, s eredményül azt kapták, hogy mág-
neses mezôben a babok kicsit gyorsabban nônek. Az effektus
mértéke valójában a hibahatáron egyensúlyozott...”

10. oldal10. oldal10. oldal10. oldal10. oldal
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Medencés sportokMedencés sportokMedencés sportokMedencés sportokMedencés sportok

„Sajnos azonban a természetes vizeknek nagy hátrányuk, hogy
élvezhetôségük nagyban függ az idôjárástól. Megvan például az a
rossz szokásuk, hogy télen befagynak. Aki ilyenkor is úszni akar
bennük, annak fel kell szerelkeznie jégvágó baltával, vagy a lustáb-
baknak esetleg dinamittal. Ez utóbbinak elônye, hogy pár fokot
talán dob a környezô víz hômérsékletén is. ”

8-9. oldal8-9. oldal8-9. oldal8-9. oldal8-9. oldal
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Négy nap gyorsítvaNégy nap gyorsítvaNégy nap gyorsítvaNégy nap gyorsítvaNégy nap gyorsítva

Fénysebességgel a CERN’04-rôlFénysebességgel a CERN’04-rôlFénysebességgel a CERN’04-rôlFénysebességgel a CERN’04-rôlFénysebességgel a CERN’04-rôl
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A verôfényes csütörtök
reggelen a lágymányosi campus
parkolójába tartván vidáman in-
tegettem be elméleti fizikán szí-
vó évfolyamtársaimnak, majd
egy az irodában megtartott
hipergyors nemzeti bizottsági
ülés után boldogan vetettem be
magam az ország minden tájáról
összesereglett fizikusokkal már
jócskán megpakolt buszunk
gyomrába. Az ajtó bezárult, a
motor felhörgött, és egyre távo-
labb került tôlünk a két jól is-
mert kocka, ami az ELTE Ter-
mészettudományi Karának volt
hivatva otthont adni. A lendü-
let egészen egy budaörsi benzin-
kútig tartott, ahol két óra vesz-
teglés és fagyizás után már végér-
vényesen a csodás Nyugat felé
vehettük az irányt. Ausztrián,
Olaszországon és egy soha véget
érni nem akaró alagúton átsu-
hanva értünk másnap hajnalra
Franciaországba, ahol némi vá-
rakozás után végre az Alpok fes-
tôi hegyei között megbújó
Grenoble csodálatos panelrenge-
tegének mélyén állapodtunk
meg. Ennek oka pedig azon tény
volt, hogy itt épült fel az ESRF,
azaz a European Synchrotron
Radiation Facility.

Magára a kutatóintézetre
nem szeretnék sok szót fecsérelni,
akit érdekel, minden informáci-
ót megtalálhat a http://http://http://http://http://
www.esrf.fr/www.esrf.fr/www.esrf.fr/www.esrf.fr/www.esrf.fr/ címen, annyit
azért mindenképp érdemes meg-
említenem, hogy az itt folyó ku-

tatásokat Magyarország is támo-
gatja, és ennek megfelelôen részt
is vesz bennük. Akit érdekel a
szilárdtestfizika és az anyagtudo-
mány, annak mindenképpen
ajánlani tudom ezt a helyet. En-
gem leginkább a környezet
ny{gözött le, és nem csak az,
hogy az egész kutatóintézet egy
sebes sodrású hegyi folyócska
egyik szigetén fekszik. Szívesen
töltenék el itt egy nyári gyakorla-
tot, minden hétvégén meghódí-
tanám valamelyik hatalmas hegy-
csúcsot azok közül, amelyek tel-
jesen körbeveszik Grenoble vá-
rosát. Ez a program talán több
nyaramat is igénybe venné, hi-
szen annyi van belôlük. Legin-
kább az egyetlen sziklatömbbôl
álló kopasz hegy ny{gözött le,
ami – mint ahogy azt egy helyi
kutatótól megtudtam – azért
olyan csupasz, mert néhány éve
belecsapott egy villám, és teljesen
leégett. Egyébiránt itt találkoz-
tunk osztrák és finn fizikushall-
gató kollégáinkkal is, mivelhogy
az idei CERN kirándulás – hála a
kiváló szervezésnek – végre nem-
zetközire sikeredett. Az ESRF ét-
termében elfogyasztott franciás-
fizikus (ugyanis volt „poisson
filé”) ebéd után, ahol nekem el-
sôre sikerült kiválasztani a létezô
legbüdösebb sajtot, rögtön fô
úticélunk, Genf felé vettük az
irányt.

A svájci határ átlépése
egyúttal a Genfbe történô meg-
érkezést is jelentette, ahol rögvest

elfoglalhattuk belvárosi szállásun-
kat. A hellyel kapcsolatban azt az
érdekes tényt jegyzem meg, hogy
ugyanaz a mágneskártya volt hi-
vatva kinyitni a szoba bejáratát,
az ott található szekrényeket, il-
letve a folyosóról nyiladozó
budiajtót. Ezt követôen azonban
a hosszú buszúton t{réshatárig
gémberedett testrészeink elégté-
telért kiáltottak, így nem kellett
sok idô ahhoz, hogy belevessük
ôket a genfi éjszakába. Persze a
klikkesedés mifelénk sem volt is-
meretlen fogalom, így a nap to-
vábbi részérôl csak az ELTE-s fi-
zikusok erôsen szubjektív élmé-
nyeivel tudok szolgálni.

A csendes, de annál alat-
tomosabb esôzésben a genfi tó-
part felfedezése során sokak szá-
mára meghatározó élményt nyúj-
tott a digitális fényképezôgépek
sötétben való használata közben
felmerülô problémák leküzdése.
Lecsúsztunk a vízicsúszdán, és
csodálkoztunk, hogy vizesek let-
tünk, átkeltünk egy hídon, ami
egy másik híd alatt ment át, só-
várogva néztük a kirakatban ha-
gyott, több millió forintos kar-
órákat, minden játszótéren meg-
álltunk körhintázni, sôt, én még
egy szökôkút meztelen nénijét
is letapiztam. Mikor már kellô-
képpen megáztunk, úgy gon-
doltuk, ideje belülrôl is megten-
ni ugyanezt. Megfelelô vendég-
látó ipari egység után kutattak
szemeink, ám figyelembe véve
azt a tényt, hogy éppen a város

legközpontibb negyedében tar-
tózkodtunk, és hogy egyszer sem
felejtettük a frankot forintra vál-
tani piciny fejecskénkben, nem
igazán meglepô az a fejlemény,
hogy egyre kevesebb esélyt lát-
tunk vágyaink teljesülésére. Ép-
pen az árlapot kerestük egy, a tó-
part közelében elhelyezkedô ét-
terem ajtaján, mikor hirtelen ki-
lépett a tulaj, és a sikertelen fran-
cia nyelv{ próbálkozások után
tört angolsággal csalogatott min-
ket egyre beljebb. Mi azonban
lélekben erôsek voltunk, és már
éppen indultunk volna tovább,
mikor váratlanul bejelentette,
hogy meghív minket egy körre.
Azt, ami ekkor történt, még a
legelszántabb naturalista szerzôk
sem tudnák h{en visszaadni. A
hét konszolidált fizikus dühön-
gô fenevadak hordájaként vetet-
te be magát az ajtón, és foglalt
helyet a legnagyobb asztalnál.
Maga a bár mindenképpen cso-
dálatra méltó volt. A dekoráció
latin amerikai jellegével pompá-
san harmonizált a török tulajdo-
nos, a két koreai kiszolgáló, illet-
ve az indiai szintetizátoros, aki
hogy b{neit tetézze, francia örök-
zöldeket énekelt ékes spanyol
nyelven. Miután itt elfogyasztot-
tuk életünk legdrágább (olasz)
pizzáit, és megittunk két adag
(svájci) sört – Svájcban a legna-
gyobb kiszerelés a három deci, a
korsó ismeretlen fogalom –,
plusz a beígért ráadást, vidáman
hagytuk magunk mögött ezt az
internacionalista orgiát.

Másnap – ami a borsos
áraknak hála, csak kronológiai ér-
telemben volt az – a korai kelés
után rögtön a CERN-be indul-
tunk, ahol aztán az egész napot
töltöttük. A létesítményrôl és az
ott folyó kutatásokról végképp
nem ebben a cikkben szeretnék
írni, http://public.webhttp://public.webhttp://public.webhttp://public.webhttp://public.web
.cern.ch/.cern.ch/.cern.ch/.cern.ch/.cern.ch/ cím{ honlapjukon
bárki elegendô információhoz
juthat. Megnéztük a LEAR és a
LEP maradványait, néhány ak-
tuális kísérletet, köztük a
többszö-rösen magyar érdekelt-
ség{ ASACUSA-t, illetve az
épülô LHC két detektorát, az
ATLAS-t és a CMS-t. Akinek
ezek az elnevezések nem mon-
danak semmit, az elôször is szé-
gyellje össze magát, majd nézze
meg a fent említett weboldalt.
Láttunk még egy érdekes, bár la-
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}RTANítás}RTANítás}RTANítás}RTANítás}RTANítás
Ismét megrendezésre kerül az
}RTANítás cím{ munkam{hely
2004. április 172004. április 172004. április 172004. április 172004. április 17-én a Magyar
Asztronautikai Társaság szervezé-
sében. Ha a késôbbiekben taní-
tással szeretnél foglalkozni és ér-
dekel az {rkutatás; itt megtanul-
hatod, hogyan lehet becsempész-
ni akár a kémia, biológia vagy fi-
zika tananyagába ezen minden-
napjaink részévé váló, ám kevés-
bé ismert tudományterület leg-
frissebb eredményeit.
Jelentkezési határidô: 2004.2004.2004.2004.2004.
április 5.április 5.április 5.április 5.április 5.
Jelentkezési lapok a Mafihe
Irodában!

LassacskánLassacskánLassacskánLassacskánLassacskán
Elôször elé akartam írni: bizto-
san. Mármint, hogy biztosan ha-
lad az ELTE HB maroknyi el-
nöksége, hogy csináljon valamit,
a saját keretei közt. Mert hát ren-
dezvény viszonylag sok van, ta-
valy is volt, az elôtt is – csak nem
a HB szervezte. Most már talán
valami ha lassan is, de alakul, ha-
lad. Készül a helyi bizottságunk
új honlapja, amely remélhetôleg
szebb is, jobb is lesz, mint a régi,
de a legfontosabb, hogy aktuális
információk lesznek rajta. (Kö-
szönet Vértes Dávidnak, hogy el-
vállalta.) Ezen kívül remélhetô-
leg mire ez a szám megjelenik, egy
régi adósságunkat is törlesztjük:
kapható lesz csillagász póló is. No
meg a CERN látogatáshoz kap-
csolódó emlékpólók is elkészül-
nek. (A hála mindkét esetben
Mazsi kezeit illeti – meg persze a
nyomdász bácsi nem tudom
melyik testrészét.) Apropó
CERN, egyetemünk (HB-nk)
nem szégyenkezhet e téren, hi-
szen szép számban képviseltük
magunkat a kiránduláson. És ha
már a kirándulásoknál tartunk,
április végére tervezünk egy kirán-
dulást a Paksi Atomerôm{be.
Részleteket még nem nagyon
tudok, csak hogy Karcsai Balázs
szervezi, és egy ezresbe sem fog
kerülni. Az új hírekért figyeljétek
a plakátokat. Sanya

V. SZAK7V. SZAK7V. SZAK7V. SZAK7V. SZAK7

A Magyar Fizikushallgatók Egyesülete Mérnök-Fizikus Helyi
Bizottsága (Mafihe MFHB) megrendezi a BME TTK egyik
legnagyobb szabású rendezvényét, 2004. április 5-102004. április 5-102004. április 5-102004. április 5-102004. április 5-10
közöttközöttközöttközöttközött az V. SZAK7-et.
A várható programok:

HÉTFÔ, 2004. ÁPRILIS 5.HÉTFÔ, 2004. ÁPRILIS 5.HÉTFÔ, 2004. ÁPRILIS 5.HÉTFÔ, 2004. ÁPRILIS 5.HÉTFÔ, 2004. ÁPRILIS 5.

00:00 Indul a SZAK7-i Vérfürdô

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium

18:00 Mérnök-fizikus modultájékoztató

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

20:00 IQ-harc

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

KEDD, 2004. ÁPRILIS 6.KEDD, 2004. ÁPRILIS 6.KEDD, 2004. ÁPRILIS 6.KEDD, 2004. ÁPRILIS 6.KEDD, 2004. ÁPRILIS 6.

10:00 Mafihe Országos Elôadói Verseny 2004

Jelentkezni lehet: nagkar@wigner.bme.hunagkar@wigner.bme.hunagkar@wigner.bme.hunagkar@wigner.bme.hunagkar@wigner.bme.hu címen
március 31-ig

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

20:00 MFHB-Tönk Activity Party

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium

SZERDA, 2004. ÁPRILIS 7.SZERDA, 2004. ÁPRILIS 7.SZERDA, 2004. ÁPRILIS 7.SZERDA, 2004. ÁPRILIS 7.SZERDA, 2004. ÁPRILIS 7.

16:00 HK-eSzCsPé: Workshop a TTK HK-val: bármely
benneteket érintô kérdésrôl kérdezhettek, beszélget-
hettek a TTK HK-val. Ez az alkalom helyettesíti a
technikai okok miatt elmaradó HK-Hétvégét!

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

20:00 Sikolyverseny

21:00 Hip-hop táncbemutató

21:30 Paprikás krumpli MFHB módra

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Hátsó Udvar

CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 8.CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 8.CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 8.CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 8.CSÜTÖRTÖK, 2004. ÁPRILIS 8.

16:00 HK-eSzCsPé: Workshop a TTK HK-val: bármely
benneteket érintô kérdésrôl kérdezhettek, beszélget-
hettek a TTK HK-val. Ez az alkalom helyetesíti a tech-
nikai okok miatt elmaradó HK-Hétvégét!

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

19:00 Mafihe MFHB Elôadássorozat 2004. évi ötödik elô-
adása

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Nagyterem

20:30 Hip-hop táncbemutató

21:00 Zenés-táncos mulatság + Vérfürdô eredményhirdetés

Helye: BME Wigner Jenô Kollégium Roller Klub

PÉNTEK-SZOMBAT, 2004. ÁPRILIS 9–10.PÉNTEK-SZOMBAT, 2004. ÁPRILIS 9–10.PÉNTEK-SZOMBAT, 2004. ÁPRILIS 9–10.PÉNTEK-SZOMBAT, 2004. ÁPRILIS 9–10.PÉNTEK-SZOMBAT, 2004. ÁPRILIS 9–10.

15:00 Barlangtúra a Budai hegységben

További információ: késôbb a levlistákon és a plakátokon!

Támogatóink: Mafihe, BME TTK HK, BME Wigner Jenô
Kollégium, BME WJKSZK, BME WJK TÖnK, BME
TéköbKá, BME GTK HK, BME WJK Fotókör.

KJS

ikusoknak szánt interaktív kiállí-
tást a kísérleti részecskefizikáról,
egy gigantikus számítógépköz-
pontot egy darab operátorral,
valamint egy száz méter mély
gödröt és a Jura-hegység felhôk-
kel takarózó lejtôit. Természete-
sen meg kell még említenem a
többek között a lineáris gyorsí-
tó mellett található, mára már le-
gendássá vált „NO takarítónéni”
táblát. A látogatás végén szere-
tett egyesületünk spórolt pén-
zén négy darab posztert vett,
melyek azóta az iroda sivár és
koszos falait ékesítik.

A vizitáció után egy rep-
téri boltban keményvalutáért sze-
szesitalt vásároltunk, majd a gen-
fi fizikusok által organizált inter-
nacionális parti felé vettük az
irányt. Itt végre rendesen megis-
merkedhettünk svájci, osztrák,
lengyel és finn kollégáinkkal és
azok nemzeti ned{ivel, illetve szo-
rosabbra f{zhettük kapcsolatain-
kat nyugati szomszédjaink hölgy-
tagjaival. A sógornôk meglepô
szívóssággal állták Zwack úr
újabb és újabb termékeit, ellen-
tétben velünk, akikben a szláv vi-
zecskék meglepô gyorsasággal fej-
tették ki jótékony hatásukat. A
csárdás után már csak arra emlék-
szem, hogy hazafelé a tóparton
tôlem meglepôen folyékony an-
gol nyelven magyaráztam valaki-
nek Genf elôzô nap megismert
nevezetességeit.

A következô napon las-
san, de bizonytalanul jártuk be
újra, immár ragyogó napsütésben
a várost. Ekkor is – csak úgy, mint
a kirándulás egész ideje alatt – ren-
geteg képet készítettünk, melyek
megtekinthetôk a http://http://http://http://http://
mafihe.hu/~cern/mafihe.hu/~cern/mafihe.hu/~cern/mafihe.hu/~cern/mafihe.hu/~cern/ címen.
Egyesek hajókázni mentek a tóra,
mi inkább a parkokat részesítet-
tük elônyben, de valahogyan a
vasútállomásra is eljutottunk,
ahonnan aztán csodával határos
módon pont jó utcán lefordul-
va rögtön a szállásunkhoz értünk.
Délután még megdobáltuk a tó-
ban a kacsákat, egyesek feltankol-
tak svájci csokival – sört nem ér-
demes ott inni –, majd hazafelé
vettük az irányt. Ausztriában a
busz még balesetezett is egyet, így
minden megvolt ahhoz, hogy jó-
kedv{en záruljon ez a csodás uta-
zás. Természetesen köszönet a
szervezôknek, meg ilyesmik… Jö-
vôre már nem ôket kerülgeti az
idegbaj. Karcsai Balázs
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A Székesfehérváron
évente megrendezésre kerülô
Szkeptikus Találkozó sikerén
felbuzdulva, valamint az egye-
temisták egyre nagyobb hiszé-
kenységét megállítandó, febru-
ár 28-án megrendezték a Bu-
dapesti Szkeptikus Konferen-
ciát a BME Fizikai Intézetében.

Már negyed órával a kez-
dés elôtt sokan üldögéltek az
elôadóban, Kertész János (a
BME Fizikai Intézetének igaz-
gatója) megnyitó szavainak
végére pedig már tele volt a te-
rem. Akik kicsit korainak tar-
tották szombaton a tíz órás
kezdést, és az ezzel járó korai
felkelést, azok élô, internetes
adásban követhették nyomon
az eseményeket. A konferenci-
án a média képviselôi is megje-
lentek; több napilap, ismeret-
terjesztô folyóirat és tévém{sor
szerkesztôje is felt{nt helyen-
ként a közönség soraiban.

A konferencia az egye-
temi hallgatókat tekintette cél-
közönségnek, talán ezért is
hangzott el a nap folyamán
többször, s ezért kapott olyan
nagy hangsúlyt már a megnyi-
tóban is, hogy a kutatók fel-
adata nem merülhet ki az új
tudományos eredmények elô-
állításában és szakmai publiká-
lásában, hanem a laikusokhoz
is el kell juttatnunk azokat.
Egyáltalán nincs igazuk azok-
nak, akik azt gondolják, hogy
a társadalom nem kíváncsi az
újdonságokra. Az érdeklôdés
igenis élénk, gondoljunk csak
a mostanában oly sokszor pél-
daként felhozott, és valóban
nagy figyelemmel kísért Min-
dentudás Egyeteme cím{ elô-
adássorozatra.

Ugyanakkor azt is figye-
lembe kell vennünk, hogy egy-
re többször kérik ki a lakosság
véleményét olyan dolgokban
(kommunális/radioaktív hulla-
dék elhelyezése, hulladékégetôk
és erôm{vek építése…), ame-
lyekben természettudományos
ismeretek nélkül nehéz felelôs-
ségteljes döntést hozni. Csend-
ben jegyzem meg, hogy az
Egyesült Államokban, az ame-
rikai nép, a világon egyedülálló
módon nemcsak a kutatásokat
támogatja feltétel nélkül, ha-

nem a kutatásokhoz anyagi for-
rásokat biztosító törvényhozó-
kat is. Ott ahhoz, hogy egy új
kutatási projekt elinduljon, il-
letve a már meglévôk újabb tá-
mogatást kapjanak, az ezeket
megelôzô kampánynak a lakos-
ság nagy részét meg kell gyôz-
nie, hogy az emberek melléjük
álljanak, különben a képviselôk
nem szavazzák meg a támoga-
tást. Bár Amerika és a nyugat
majmolása sok esetben megkér-
dôjelezendô, ám amikor ezt ol-
vastam, felmerült bennem,
hogy talán jót tenne a hazai ku-

tatásoknak és a kutatók elismert-
ségének, ha ezt a módszert Ma-
gyarországon is bevezetnék.

A rövid megnyitó után
az elsô elôadó Szabó Gábor
volt, aki a természettudomány-
ok közoktatásban betöltött sze-
repérôl beszélt. Elôadásának
elején olyan számokkal, százalé-
kokkal bombázta az egybegy{l-
teket, amiket már eddig is sej-
tettünk: az Európai Unióban
sokkal több a diplomás, s rá-
adásul a m{szaki/természettu-
dományos diplomával rendel-

kezôk aránya is messze felülmúl-
ja a hazaiakét. Erre könnyedén
legyinthetnénk, sebaj, újabb le-
maradás, amit be kell hoznunk,
de sajnos a tendenciák nem ezt
mutatják. Míg szinte a világon
mindenütt évrôl évre növekszik
a m{szaki/természettudományi
szakokon végzôk száma, addig
Magyarországon (Máltával váll-
vetve) jelentôsen csökken.

A problémák természe-
tesen nem a felsôoktatásban
kezdôdnek. Most is elôkerült a
sokak által istenített, míg má-
sok által a pokolba kívánt

PISA-felmérés. Szabó Gábor
egy olyan eredményt emelt ki,
mely eddig nem igazán kapott
nyilvánosságot. Nevezetesen
azt, hogy hazánkban a gimna-
zisták olvasási készsége, matema-
tikai és egyéb természettudomá-
nyi ismereteik párhuzamba ál-
líthatók a szülôk iskolai végzett-
ségével. A legnagyobb korrelá-
ciós érték egyébként éppen a ter-
mészettudományoknál figyel-
hetô meg. Ez pedig, drasztiku-
san fogalmazva azt jelenti, hogy
a természettudományokat ott-
hon, a szüleinktôl tanuljuk meg,
míg az e felmérésben elôttünk
végzett országokban az eredmé-
nyek ezzel pont ellentétesek!

Az elôadó szerencsére
volt annyira találékony, hogy a
magyar szokásokkal ellentétben
nemcsak a problémát vázolta,
hanem megoldási javaslatokkal
is elôállt. Szerinte a természet-
tudományos oktatás feladata
nem az, hogy a fiatalok a mo-
dern természettudományok leg-
apróbb résztudományaiban is
tájékozottak legyenek, hanem
az, hogy a modern világban el
tudjanak igazodni. Növelni kell
a társadalmi intelligenciát, fel-
készíteni a következô generáci-
ót a felelôsségteljes döntésekre.
Ehhez pedig nem az szükséges,
hogy megtanítsunk minden ál-
talunk fontosnak vélt ered-
ményt a gyerekeknek. Nem,
megtanulni semmit nem kell,
csak megérteni! Ha most konk-
rétan a fizikatanítást nézzük,
mindenki tudja, hogy a tan-
anyag nô, az óraszám csökken.
A mostani, „jól” bevált gyakor-
lattal ellentétben nem a kísérle-
tek számát kellene csökkenteni,
hanem a megtanulandó képle-
tekét. Hiszen sokkal fontosabb
lenne, hogy a gyerekek megért-
sék az elektromos áram veszé-
lyeit, mint az, hogy ki tudják
számolni a váltóáram effektív
teljesítményét.

Ezután a kicsit borús
elôadás után, egy sokkal emel-
kedettebb elôadást hallhat-
tunk. Már ami a témája magas-
ságát illeti, ugyanis Almár Iván
a kozmikus hatásokról, álhatá-
sokról és áthallásokról beszélt.
Kiemelte, hogy azok az égi je-
lenségek, melyek valóban ha-
tással vannak a Földre, általá-
ban nem látványosak, éppen
ezért kevés babona f{zôdik

„Az áltudósok már a„Az áltudósok már a„Az áltudósok már a„Az áltudósok már a„Az áltudósok már a

spájzban vannak!”spájzban vannak!”spájzban vannak!”spájzban vannak!”spájzban vannak!”

Szkeptikus Konferencia a BME-nSzkeptikus Konferencia a BME-nSzkeptikus Konferencia a BME-nSzkeptikus Konferencia a BME-nSzkeptikus Konferencia a BME-n
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hozzájuk. Ilyen például az ár-
apályjelenséget elôidézô gravi-
táció, vagy a Nap tevékenysé-
géhez, illetve távoli csillagkitö-
résekhez kötôdô sugárzások.

Valamivel rázósabb té-
mák már a becsapódások, ütkö-
zések. Elmondta, hogy a ma is-
mert közeli kisbolygók és üstö-
kösök nem fenyegetnek egy eset-
leges ütközéssel. A meteorok és
üstökösök közötti mérettarto-
mányba esô bolidák pedig a lég-
körbe érve fellángolnak és elég-
nek. Az utóbbi idôben azonban
megjelent egy új veszélyforrás,
amely ugyan nem az egész em-
beriséget fenyegeti, egyelôre csu-
pán néhány tagját, de mégis
több figyelmet kell fordítanunk
rá az elkövetkezendô években.
Ez pedig nem más, mint a Föld
körül keringô {rszemét, amely az
{rhajósok életét veszélyezteti.

Az elôadás második fele
az izgalmasabbnak ígérkezô ál-
hatásokról szólt. Ezek azok az
égi jelenségek, amik nagyon
látványosak, viszont semmifé-
le földi hatásuk nincsen; ámde
remek táptalajai az áltudo-
mányok m{velôinek. A leggya-
koribbak ezek közül a külön-
féle együttállások: napfogyat-
kozás, holdfogyatkozás, boly-
góegyüttállások, különféle át-
vonulások. Szintén felt{nô égi
jelenségnek számítanak a fényes
üstökösök, nóvakitörések és a
hullócsillag-záporok. Bár az
elôadás végére senki nem tud-
ta meg, hogy sikeres lesz-e az
élete vagy sem, sôt még csak azt
sem, hogy érdemes-e a követ-
kezô héten lottót vennünk,
vagy várjunk vele még egy he-
tet, azért nem maradtunk ér-

dekesség nélkül. Almár Iván
egy izgalmas asztali naptárt mu-
tatott nekünk, amelyet ô és
minden munkatársa is megka-
pott. Ebben jobbnál jobb tip-
peket kapunk a mindennapja-
inkra vonatkozóan, például
olyan ügyekben, hogy mikor
érdemes m{tôasztalra feküd-
nünk, mit ajánlanak a csillagok.
Erre azt is mondhattam volna,
hogy az áltudósok már az asz-
talainkon csücsülnek…

…ha már hallottam vol-
na a következô elôadótól,
Orosz Lászlótól azt a számom-
ra legmegkapóbb és legemléke-
zetesebb mondatot, amelyet
cikkem címéül is kölcsönöz-
tem, s amivel az elôadó Egely
György BME-n tartott elôadá-
sára célzott. Orosz László
egyébként az áltudományos
mechanikáról beszélt. A dolog
pikantériáját az adta, hogy ad-
digra megjelent a teremben az
„ellenzék” legnagyobb képvise-
lôje, s egyben az elôadó örök
ellenfele is. Ez azonban ôt csep-
pet sem zavarta, s percek alatt a
földbe tiporta a másik „tudo-
mányos” eredményeit. Az elô-
adás utáni, a két fél között le-
zajló, szerintem teljesen értel-
metlen kérdezz-felelek szeren-
csére idô hiányában hamar fél-
beszakadt, és már hallgathattuk
is a következô elôadót.

Füstöss László azt pró-
bálta rendszerezni, hogy miért
népszer{bb a babona a tudo-
mánynál. Elôször is összegezte
az áltudomány ismérveit. Ezek
közül a legelsô a tudományos
csalás. Ez talán sokak számára
ismerôs lehet, hiszen melyik jó
lelk{ hallgató ne hamisított

volna már mérési jegyzôköny-
vet, csakhogy a g értéke tény-
leg pontosan kijöjjön. Ezzel
azonban vigyázni kell, mert ha
túlságosan hozzászokik valaki
az efféle „ártatlan javításokhoz”
elôbb-utóbb ingoványos tala-
jon találhatja magát.

Szóba kerültek még az ál-
tudományok módszerei, ame-
lyeket a klasszikus tudománytól
kölcsönöznek. Azaz továbbfej-
lesztik a tudományt (lásd aszt-
rológusok), illetve az elméleteik
bizonyításához kísérleteket is vé-
geznek. Ezekkel csupán az a
gond, hogy mint azt tudjuk, sta-
tisztikával mindenféle áltudo-
mányt el lehet követni, csak so-
káig kell varázsolni a számokkal.

Ezzel szemben a tudo-
mány hátránya, hogy rettenete-
sen bonyolult, hiszen még a leg-
nagyobb tudósok sem értenek
mindent, még a saját tudomá-
nyukon belül sem. Ráadásul a
tudomány folyamatosan fejlô-
dik, szemben az áltudományok
idôben állandó kinyilatkoztatá-
saival, amely sokkal közelebb áll
az emberi lustasághoz.

Az elôadó felidézte egy
kedves telefonbeszélgetését is,
amikor a telefonáló arról érdek-
lôdött, hogy a káros sugárzá-
sok elkerülése érdekében, hová
állítsa fel az ágyát, hogy jól érez-
ze magát:

„– Hol lakik? – szólt a
tanár úr kérdése.

– Csepelen.
– Akkor talán a Rózsa-

dombon jó lesz...”
Az ebédszünet után

Hraskó Péter a Casimir-effek-
tusról beszélt és arról, hogyan
lehet energiát kinyerni vákuum-
ból. Bár megpróbált nagyon

érthetôen, minden részletre ki-
terjedôen magyarázni, azért saj-
náltam szegény jelenlévô böl-
csész és jogászhallgatókat.

Ôt Nagy Tamás, a Sza-
badalmi Hivatal fôosztályveze-
tôje követte, aki mesélt nekünk
világmegváltó találmányokról,
valamint arról, hogy ha valaki
kitalál/feltalál valamit, azt ho-
gyan kell szabadalmaztatni.

A késô délutánra elfá-
radt, de még mindig nagy szám-
ban jelen lévô hallgatóságot
Jupiter, polgári nevén Molnár
Gergely b{vész rázta fel. A ka-
rikákkal való b{vészkedések is
izgalmasak voltak, de a kártya-
trükkök… Úgy éreztem ma-
gam, mint kislánykoromban, a
cirkuszban: ugyanolyan tágra
nyílt szemekkel bámultam,
mint akkor és ugyanúgy nem
értettem. Viszont mindenki
nagyon-nagyon jól szórako-
zott. A konferencia végén pe-
dig a szervezô Härtlein Károly
beszélgetett Vágó Istvánnal a
média felelôsségérôl.

Az, hogy a jelenlévôk
nagy része kitartott egészen a
nap végéig azt jelzi, hogy egy
izgalmas, jól megszervezett, ér-
dekes elôadókat és elôadásokat
felvonultató konferencián ve-
hettünk részt. Aki valamilyen
oknál fogva elmulasztotta, az
se keseredjen el, hiszen a Mafihe
a közeljövôben elkezdi árulni
a konferencián elhangzott elô-
adások anyagát CD-n (ez itt a
reklám helye!). S akinek még
ez sem elég, az ne feledje, hogy
lesz még idén Szkeptikus Kon-
ferencia Székesfehérváron, a
jubileumi tizedik, november 6-
án. Én biztosan ott leszek!

Babinszki EditAsztronómia  vagy asztrológia?

Parajelenség, vagy b{vésztrükk?
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Fiatal CsillagászokFiatal CsillagászokFiatal CsillagászokFiatal CsillagászokFiatal Csillagászok

TalálkozójaTalálkozójaTalálkozójaTalálkozójaTalálkozója

Interjú Borkovits TamássalInterjú Borkovits TamássalInterjú Borkovits TamássalInterjú Borkovits TamássalInterjú Borkovits Tamással

2004. február 3–4. között került megrendezésre a Fiatal Csillagász és Aszt-2004. február 3–4. között került megrendezésre a Fiatal Csillagász és Aszt-2004. február 3–4. között került megrendezésre a Fiatal Csillagász és Aszt-2004. február 3–4. között került megrendezésre a Fiatal Csillagász és Aszt-2004. február 3–4. között került megrendezésre a Fiatal Csillagász és Aszt-
rofizikus Kutatók III. Találkozója az ELTE Csillagászati Tanszékének közrem{-rofizikus Kutatók III. Találkozója az ELTE Csillagászati Tanszékének közrem{-rofizikus Kutatók III. Találkozója az ELTE Csillagászati Tanszékének közrem{-rofizikus Kutatók III. Találkozója az ELTE Csillagászati Tanszékének közrem{-rofizikus Kutatók III. Találkozója az ELTE Csillagászati Tanszékének közrem{-
ködésével. A Mafigyelô megkereste a Csillagászati Tanszékrôl azokat, akik a szer-ködésével. A Mafigyelô megkereste a Csillagászati Tanszékrôl azokat, akik a szer-ködésével. A Mafigyelô megkereste a Csillagászati Tanszékrôl azokat, akik a szer-ködésével. A Mafigyelô megkereste a Csillagászati Tanszékrôl azokat, akik a szer-ködésével. A Mafigyelô megkereste a Csillagászati Tanszékrôl azokat, akik a szer-
vezésben jelentôs szerepet vállaltak, kérdéseinkre vezésben jelentôs szerepet vállaltak, kérdéseinkre vezésben jelentôs szerepet vállaltak, kérdéseinkre vezésben jelentôs szerepet vállaltak, kérdéseinkre vezésben jelentôs szerepet vállaltak, kérdéseinkre Borkovits Tamás, a Bács-Kiskun, a Bács-Kiskun, a Bács-Kiskun, a Bács-Kiskun, a Bács-Kiskun
Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, az ELTE Csillagá-Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, az ELTE Csillagá-Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, az ELTE Csillagá-Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, az ELTE Csillagá-Megyei Önkormányzat Csillagvizsgáló Intézetének munkatársa, az ELTE Csillagá-
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- Azoknak, akik lema-- Azoknak, akik lema-- Azoknak, akik lema-- Azoknak, akik lema-- Azoknak, akik lema-
radtak volna a konferenci-radtak volna a konferenci-radtak volna a konferenci-radtak volna a konferenci-radtak volna a konferenci-
áról, össze tudnád foglalniáról, össze tudnád foglalniáról, össze tudnád foglalniáról, össze tudnád foglalniáról, össze tudnád foglalni
néhány mondatban, hogynéhány mondatban, hogynéhány mondatban, hogynéhány mondatban, hogynéhány mondatban, hogy
mi volt a cél és hogyan jöttmi volt a cél és hogyan jöttmi volt a cél és hogyan jöttmi volt a cél és hogyan jöttmi volt a cél és hogyan jött
az ötlet a Fiatal Csillagászaz ötlet a Fiatal Csillagászaz ötlet a Fiatal Csillagászaz ötlet a Fiatal Csillagászaz ötlet a Fiatal Csillagász
és Asztrofizikus Kutatókés Asztrofizikus Kutatókés Asztrofizikus Kutatókés Asztrofizikus Kutatókés Asztrofizikus Kutatók
Találkozójának megszerve-Találkozójának megszerve-Találkozójának megszerve-Találkozójának megszerve-Találkozójának megszerve-
zéséhez?zéséhez?zéséhez?zéséhez?zéséhez?

- Néhány éve felmerült
már annak a gondolata, hogy
szükség lenne egy olyan jelleg{
találkozóra, ahol a fiatalabb csil-
lagász nemzedékek tagjai adnak
randevút egymásnak és az idô-
sebb generációknak azért, hogy
jobban megismerjék egymás ku-
tatási területeit, illetve a személyes
ismeretségeket is elmélyítsék. Ez
különösen aktuálissá vált mos-
tanra két okból is: egyrészt bein-
dult a Szegedi Tudományegye-
temen is a csillagász képzés, más-
részt az ELTE-n a kilencvenes
évek közepéig érvényes 4 fô/éves
csillagászhallgató-limit is már a
múlté. Évrôl évre akár 10-12 hall-
gató is csillagász diplomát szerez,
nem is beszélve a fizikus szakon
asztrofizika szakirányt választók-
ról, s így az egy-két év különb-
séggel végzôk gyakran már nem
is ismerik egymást. Másrészt nyil-
vánvalóan több hallgató több
kutatási irányt is jelent, téma te-
hát bôven van. Ilyen megfonto-
lás alapján került sor 2000 no-
vemberében (akkor még egy ki-
csit más néven) az elsô ilyen jelle-
g{ konferenciára (amit Forgácsné
Dajka Emese és Kolláth Zoltán
szervezett, s akkor még az MTA

CSKI Konkoly Thege Miklós
Obszervatóriumában került lebo-
nyolításra), ezt a szervezôk már
akkor is egy sorozat elsô részének
tekintették. A következô konfe-
renciára, immáron az ELTE Csil-
lagászati Tanszékén került sor
2002 januárjában, míg az idén
februári volt a harmadik ebben a
sorozatban.

- Kik vettek részt a- Kik vettek részt a- Kik vettek részt a- Kik vettek részt a- Kik vettek részt a
szervezésben? A Csillagásza-szervezésben? A Csillagásza-szervezésben? A Csillagásza-szervezésben? A Csillagásza-szervezésben? A Csillagásza-
ti Tanszéken kívül mások isti Tanszéken kívül mások isti Tanszéken kívül mások isti Tanszéken kívül mások isti Tanszéken kívül mások is
segítettek?segítettek?segítettek?segítettek?segítettek?

- A szervezés oroszlánré-
szét ezúttal is Forgácsné Dajka
Emese bonyolította le, emellett
részt vett a szervezésben Könyves
Vera doktorandusz, illetve jóma-
gam is. Anyagilag az Eötvös Lo-
ránd Fizikai Társulat támogatta a
konferenciát. Így lehetôség nyílt
egy állófogadáson is vendégül
látni a résztvevôket.

- Mekkora volt a hall-- Mekkora volt a hall-- Mekkora volt a hall-- Mekkora volt a hall-- Mekkora volt a hall-
gatóság?gatóság?gatóság?gatóság?gatóság?

- A konferencián 19 elô-
adás hangzott el, de a résztvevôk
létszáma ennél jelentôsen na-
gyobb volt. Egyrészt, ha nem is
túl nagy számban sajnos, de idô-
sebb kutatók is nyomon követ-
ték az elôadásokat az egyetemi
hallgatók mellett. Másrészt a po-
tenciális elôadók egy része nem
ezen a konferencián, hanem a
közvetlenül utána megrendezett
Brit-Magyar Fiatal Kutatók Ta-
lálkozóján tartott elôadást, de ter-
mészetesen hallgatóként részt

vettek ezen az összejövetelen is.
Így általában ülésszakonként
30-35 résztvevô tartózkodott a
teremben.

- Milyen volt a vissza-- Milyen volt a vissza-- Milyen volt a vissza-- Milyen volt a vissza-- Milyen volt a vissza-
jelzés a hallgatóság részérôl?jelzés a hallgatóság részérôl?jelzés a hallgatóság részérôl?jelzés a hallgatóság részérôl?jelzés a hallgatóság részérôl?

- Kivétel nélkül pozitív
visszajelzések jutottak el a fülünk-
be. (Persze lehet, hogy emögött
kiválasztási effektus van. ) A szak-
területek tapasztaltabb kutatói
(egyébként  a szakmában régebb
óta tevékenykedô kutatókat igye-
keztünk felkérni az egyes ülésszak-
ok levezetô elnökeinek is) elsô-
sorban azt emelték ki, hogy
mennyire hasznos volt számuk-
ra, hogy az eddig többnyire csak
a nevükrôl ismert fiatalokat most
személyesen is megismerhették, il-
letve dicsérték az elôadások szak-
mai színvonalát is. A fiatalabb
résztvevôk pedig elsôsorban az ol-
dott légkört, baráti hangulatot,
illetve az esti „szociális” progra-
mokat jelölték meg fô pozití-
vumként.

- Mik a jövôbeli ter-- Mik a jövôbeli ter-- Mik a jövôbeli ter-- Mik a jövôbeli ter-- Mik a jövôbeli ter-
veitek?veitek?veitek?veitek?veitek?

- Szeretnénk továbbra is
folytatni ezt a sorozatot. A ne-
gyedik találkozóra reményeink
szerint 2005-ben kerülne sor.

- Közvetlenül a talál-- Közvetlenül a talál-- Közvetlenül a talál-- Közvetlenül a talál-- Közvetlenül a talál-
kozó után egy másik csilla-kozó után egy másik csilla-kozó után egy másik csilla-kozó után egy másik csilla-kozó után egy másik csilla-
gászati témájú konferenciagászati témájú konferenciagászati témájú konferenciagászati témájú konferenciagászati témájú konferencia
is volt az egyetemen. Feb-is volt az egyetemen. Feb-is volt az egyetemen. Feb-is volt az egyetemen. Feb-is volt az egyetemen. Feb-
ruár 5-7. között zajlott aruár 5-7. között zajlott aruár 5-7. között zajlott aruár 5-7. között zajlott aruár 5-7. között zajlott a
Brit-Magyar Fiatal KutatókBrit-Magyar Fiatal KutatókBrit-Magyar Fiatal KutatókBrit-Magyar Fiatal KutatókBrit-Magyar Fiatal Kutatók

Találkozója, ahol a témaTalálkozója, ahol a témaTalálkozója, ahol a témaTalálkozója, ahol a témaTalálkozója, ahol a téma
m{holdas adatok csillagá-m{holdas adatok csillagá-m{holdas adatok csillagá-m{holdas adatok csillagá-m{holdas adatok csillagá-
szati és asztrofizikai számí-szati és asztrofizikai számí-szati és asztrofizikai számí-szati és asztrofizikai számí-szati és asztrofizikai számí-
tógépes feldolgozása éstógépes feldolgozása éstógépes feldolgozása éstógépes feldolgozása éstógépes feldolgozása és
használata volt (British–használata volt (British–használata volt (British–használata volt (British–használata volt (British–
Hungarian  N+N WorkHungarian  N+N WorkHungarian  N+N WorkHungarian  N+N WorkHungarian  N+N Work-----
shop for young Researchersshop for young Researchersshop for young Researchersshop for young Researchersshop for young Researchers
on Computer processingon Computer processingon Computer processingon Computer processingon Computer processing
and use of satellite data inand use of satellite data inand use of satellite data inand use of satellite data inand use of satellite data in
astronomy andastronomy andastronomy andastronomy andastronomy and
astrophysics). Talán nemastrophysics). Talán nemastrophysics). Talán nemastrophysics). Talán nemastrophysics). Talán nem
véletlen, hogy egymást kö-véletlen, hogy egymást kö-véletlen, hogy egymást kö-véletlen, hogy egymást kö-véletlen, hogy egymást kö-
vetôen került sor erre a kétvetôen került sor erre a kétvetôen került sor erre a kétvetôen került sor erre a kétvetôen került sor erre a két
eseményre. Mi volt ezzel aeseményre. Mi volt ezzel aeseményre. Mi volt ezzel aeseményre. Mi volt ezzel aeseményre. Mi volt ezzel a
célotok? Ennek a szervezé-célotok? Ennek a szervezé-célotok? Ennek a szervezé-célotok? Ennek a szervezé-célotok? Ennek a szervezé-
sében is részt vettetek?sében is részt vettetek?sében is részt vettetek?sében is részt vettetek?sében is részt vettetek?

- Valóban nem véletlen ez
az egybeesés. Így a Fiatal Kuta-
tók konferenciájára vidékrôl fel-
utazóknak lehetôsége nyílt arra
is, hogy egy füst alatt még egy
konferencián részt vehessenek.
Közülünk ez utóbbi konferen-
cia lebonyolításában Forgácsné
Dajka Emese vett részt.

- Minden konferenci-- Minden konferenci-- Minden konferenci-- Minden konferenci-- Minden konferenci-
ának egyben az is a célja,ának egyben az is a célja,ának egyben az is a célja,ának egyben az is a célja,ának egyben az is a célja,
hogy új munkakapcsolato-hogy új munkakapcsolato-hogy új munkakapcsolato-hogy új munkakapcsolato-hogy új munkakapcsolato-
kat alakítsanak ki a résztve-kat alakítsanak ki a résztve-kat alakítsanak ki a résztve-kat alakítsanak ki a résztve-kat alakítsanak ki a résztve-
vôk. Ez alkalommal ezvôk. Ez alkalommal ezvôk. Ez alkalommal ezvôk. Ez alkalommal ezvôk. Ez alkalommal ez
mennyire sikerült?mennyire sikerült?mennyire sikerült?mennyire sikerült?mennyire sikerült?

- Alig másfél hónappal a
konferencia befejezôdése után
még nehéz lenne arra válaszolni,
hogy kialakultak-e hosszan tar-
tó, gyümölcsözô munkakapcso-
latok ennek a találkozónak kö-
szönhetôen. Mindenesetre szá-
mos szakmai jelleg{ két-három
oldalú megbeszélésre került sor a
találkozó szüneteiben, amik alap-
jai lehetnek hosszabb távú
együttm{ködéseknek is.

- Nektek mi a kutatá-- Nektek mi a kutatá-- Nektek mi a kutatá-- Nektek mi a kutatá-- Nektek mi a kutatá-
si területetek? Tartottatok-si területetek? Tartottatok-si területetek? Tartottatok-si területetek? Tartottatok-si területetek? Tartottatok-
e elôadást, a szervezésen kí-e elôadást, a szervezésen kí-e elôadást, a szervezésen kí-e elôadást, a szervezésen kí-e elôadást, a szervezésen kí-
vül milyen szerepetek voltvül milyen szerepetek voltvül milyen szerepetek voltvül milyen szerepetek voltvül milyen szerepetek volt
a két konferencián?a két konferencián?a két konferencián?a két konferencián?a két konferencián?

- Mi szervezôk mindhár-
man a második, a Brit-Magyar
N+N Konferencián tartottunk
elôadást. Emese a Nap differen-
ciális rotációjában kulcsszerepet
játszó átmeneti réteg, az úgyne-
vezett tachoklína magneto-hid-
rodinamikai modelljérôl, Vera a
Tejútrendszerbeli buborékok tá-
voli infravörös vizsgálatáról be-
szélt, míg jómagam a hierarchi-
kus hármas csillagrendszerek di-
namikai vizsgálatának legújabb
eredményeirôl tartottam elô-
adást.
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Müncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlatMüncheni cseregyakorlat

az IAESTE-velaz IAESTE-velaz IAESTE-velaz IAESTE-velaz IAESTE-vel

Fél év a sör hazájábanFél év a sör hazájábanFél év a sör hazájábanFél év a sör hazájábanFél év a sör hazájában

Az igazat megvallva ta-
valy ilyenkor nem voltam a leg-
jobb formámban, kifárasztott
a sok vizsga és az analízis szi-
gorlat. Mivel a hatodik félév
sem ígérkezett egy könny{ sze-
meszternek, szinte már tudat
alatt is menekültem volna az
egyetemrôl, mikor az egyik fa-
liújságon megpillantottam az
IAESTE (The International
Association For The Exchange
Of Students For Technical
Experience) hirdetését, misze-
rint külföldi cseregyakorlatra
keresnek pályázókat. Gyorsan
beszereztem a szükséges papí-
rokat, feltüntettem minden
kisebb-nagyobb sikeremet,
hátha adnak rá pontot… Rö-
vidre fogva, végül is a Mafihe
segítségével elnyertem egy
müncheni helyet a BMW-
üzemben, ahol összesen hat
hónapot töltöttem. (Nem,
nem kaptam szolgálati autót!
Mindenki ezzel kezdi, tehát
jobbnak láttam gyorsan tisz-
tázni ezt a kérdést!)

Nos, ez a hat hónap volt
talán eddigi életem legszebb,
legszabadabb és leglazább fél
éve. Bár nem úgy alakultak a
dolgok, ahogy azt elôzôleg
gondoltam – most már úgy lá-
tom – sokkal jobban. Ami a
munkahelyemet illeti, a BMW-
nél egyáltalán nem kellett meg-
szakadnom, napi nyolc óra
munkával (meg-megszakított
netezgetés, némettanulás és
hosszú ebédszünetek), szóval
mindig volt idôm magamra és
a közös programokra, amikre
mindjárt kitérek. Ha úgy ala-
kult, egy-egy napra vagy dél-
utánra minden további nélkül
elkéredzkedhettem, voltakép-
pen nem is volt ott rám igazán

nagy szükség. Eleinte ez egy
kicsit bántott engem, hiszen
úgy mentem ki, hogy majd ta-
nulok is valamit az autókról, és
még az egyetemen tanultakat is
hasznosítom. Bár gyorsan szer-
tefoszlottak ezen álmaim, végül
mindig feltaláltam magam és
többnyire sikerült okosan el-
töltenem a szabadidômet az
egyébként barátságos és segítô-
kész munkatársaim között. A
fônökömmel különösen meg
voltam elégedve, mert (bár volt
közöttünk némi kor- és stá-
tuszbeli különbség) néhány hét
után már együtt nevettünk, ha
elbénáztunk vagy nem értet-
tünk valamit.

Ja, és hogy mit is csinál-
tam? Szimuláltam! Nem be-
tegséget, hanem vezetési ma-
nôvereket, például hogyan
változik a csapszegdôlés, ha egy
40 m-es kanyarban 180 km/
h-nál 50 bar nyomással féke-
zünk. Az eredményeket persze
grafikonokba kellett rendez-
nem és mindent szépen doku-
mentálva eltenni, hátha még
szükség lesz rá. Sokat mesél-
hetnék még a munkámról, de
nem akarom túllépni a másfél
oldalt, és a vonatom is mind-
járt indul! (Még mindig nincs
BMW-m!) Annyit azért még-
is hozzáf{znék, szerencse kér-
dése, hogy az ember épp mi-
lyen munkát kap. Volt akinek
fékrendszerek fejlesztésén kel-
lett dolgoznia (ô volt kinn ta-
lán a legjobb barátom, Poly-
doros, a görög) és neki – saját
bevallása szerint – igen nehéz
és megerôltetô munkája volt.
Most akkor mindenki döntse
el, mi a jobb neki!

Na és mit csináltam a
„kimerítô” munkanapok után?

És a hétvégéken? Buliztam és
kirándultam. De annyit,
amennyit még életemben so-
sem. Körül voltam véve min-
denféle emberekkel, fôleg Eu-
rópából, Dél-Amerikából és a
Távol-Keletrôl, de felsorolni
sem tudnám hány ország és
kultúra képviselôivel ismerked-
tem meg. Mindenki beszélt
angolul, tehát nem volt prob-
léma a kommunikáció, de a sa-
ját baráti körömben leginkább
németül beszéltünk. Ez jót tett
a nyelvtudásomnak, és úgy ér-
zem egy kicsit én is világpol-
gárrá lettem, annyi mindent és
mindenkit ismertem meg, még
ha mindenkivel nem is köthet-
tem barátságot. Persze sokuk-
kal még ma is levelezek, és nyár-
ra már közös programokat szer-
vezünk. Maga az iroda (vagy
legalábbis a müncheni) nem
küszködik anyagi problémák-
kal, valamennyiszer kirándulni
mentünk, szinte csak jelképes
összegekkel kellett hozzájárul-
nunk. Párizsban pl. 3 napot
töltöttem összesen 80 euróért,
amiben nemcsak a szállás és uta-
zás, de még az Eiffel-toronyról
való 10 eurós kilátás is benne
volt. Párizson kívül voltunk
még Bécsben, Berlinben, Prá-
gában és  Németország számos
nagyvárosában, nevezetesebb
helyeken, mint például a posz-
terekrôl már ismert, mesebeli
Neuschwanstein kastélynál is.

Mindent összefoglalva
egyetlen percem sem volt unat-
kozni, de még Münchenre
sem jutott annyi idôm, hogy
kedvem szerint bejárjam. Az
1,2 milliós város kb. akkora te-
rületen fekszik, mint Buda-
pest, gyönyör{ – és mint a
német városok általában – tisz-

ta és kultúrált. Tele van par-
kokkal (itt van Európa legna-
gyobb parkja, amely egy vá-
roson belül található), jó a tö-
megközlekedés és sok jó szó-
rakozóhely közül lehet válo-
gatni hétvégenként. Persze
nem szabad elfeledkezni a Sör-
fesztiválról (Oktoberfest) sem,
ami aztán igazán nagy banzáj,
tilos kihagyni, ha az ember arra
jár! Ha csak néhány szóban is,
de úgy érzem kötelességem
megemlíteni, és ezúton is meg-
köszönni a németeknek (vagy
helyesebben mondva a bajo-
roknak) hogy olyan jól érez-
tem magam náluk, ugyanis ez
nagyban az ô érdemük. Bárki
bármit mond, én egy toleráns,
segítôkész, barátságos, sôt
közvetlen népnek ismertem
meg ôket; nyoma sincs ben-
nük annak a gôgnek és ön-
hittségnek, amit a hollywoo-
di filmek sulykolnak belénk.
Sôt, kifejezetten érdeklôdôek
(honnan jöttem, mit csinálok,
stb.). Soha nem éreztem
rosszul magam amiatt, mert
külföldi vagyok, (egyébként
tobzódnak a külföldiek Mün-
chenben, annyian vannak,
hogy az már majdnem engem
zavart!)

Mióta újra itthon va-
gyok, sokszor eszembe jutnak
németországi emlékeim, az a
sok barát, akit ott kellett hagy-
nom, és akikkel talán már soha
nem találkozom újra. Mint
már említettem, sokukkal még
tartom a kapcsolatot, és közös
programokat szervezünk. Bát-
ran mondhatom, hogy sok
országban már csak az útikölt-
ségre és részben az élelemre kel-
lene költenem, mert szállásom
már van. Büszke vagyok a kint
szerzet barátaimra, és tudom,
hogy egy életre szóló élmény-
ben volt részem. Mindenkinek
ajánlom, hogy ha módjában
áll, szakadjon el egy kicsit az
egyetemtôl és vegyen részt egy
ilyen cseregyakorlaton, ha hat
hónapra nem is, de akár csak
egy nyári vakáció erejéig, és ak-
kor még évet sem kell halasz-
tania, mint nekem. Ha élvezni
akarod a fiatalságodat és a sza-
badságodat, ez egy kit{nô al-
kalom lehet erre, és bár itthon
a legjobb, nekem azóta is hi-
ányzik a kinti életem.

Péterfalvi Csaba
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Medencés sportokMedencés sportokMedencés sportokMedencés sportokMedencés sportok

Lubickolás télen-nyáron!Lubickolás télen-nyáron!Lubickolás télen-nyáron!Lubickolás télen-nyáron!Lubickolás télen-nyáron!

Tudom, már talán túl-
zás, hogy a rovatban ilyen szá-
mottevô a „vízes” sportok túl-
súlya. Hát nem tudok mást
mondani: ez van. Ti nem ír-
tok, a szerkesztôségben meg
többségben vagyunk mi, akik
a vizet éltetô elemünknek tart-
juk. Ha már unjátok a sok el-
ázást, írjatok ti, vagy csak hív-
játok fel a figyelmünket egy
bemutatóval a sivatagban {z-
hetô sportok szépségeire. Ígé-
rem, egyetlen tevegelô-ver-
senyre, vagy homokd{ne-
szörf edzésre szóló meghívót
sem fogok visszautasítani!

De maradjunk egyen-
lôre a jóöreg hákettôónál.
Köztudott, hogy a nyarat
nem lehet átvészelni vízpart
nélkül; én legalábbis nem tu-
dom elképzelni, mit csinál-
nék a kánikulában, ha nem
laknék 100 méterre a vadre-
gényes Duna-parti fövenytôl.
Valószín{leg arra gy{jtenék
egész évben, hogy vízitúráról
vízitúrára járjak, és tengerpart-
okon búvárkodhassak.

Sajnos azonban a ter-
mészetes vizeknek nagy hátrá-
nyuk, hogy élvezhetôségük
nagyban függ az idôjárástól.
Megvan például az a rossz szo-
kásuk, hogy télen befagynak.
Aki ilyenkor is úszni akar ben-
nük, annak fel kell szerelkez-
nie jégvágó baltával, vagy a
lustábbaknak esetleg dinamit-
tal. Ez utóbbinak elônye, hogy
pár fokot talán dob a környe-
zô víz hômérsékletén is. De
még így is extra adag fanatiz-
musra van szükség a téli für-
dôzéshez. Normális ember
már ôsszel sem igen fürdik  pél-
dául a Balatonban – dicsekvés-
képpen megjegyzem, hogy én
már október végén is mártóz-
tam a magyar tengerben.

Sajnos az a szomorú
tény, hogy a mi éghajlatunkon

a természetes vizek csak igen
sz{k idôintervallumban alkal-
masak arra, hogy vízisportot
{zhessünk bennük. Szerencsé-
re van egy jó hírem: az emberi
találékonyság megoldást talált
a problémára! A fedett meden-
céknek, uszodáknak ráadásul az

az elônyük is megvan, hogy el-
lenôrzött, állandó körülmé-
nyek között jobban egymás-
hoz viszonyíthatók a sport-
eredmények, mint az állandó-
an változó szabad vizeken.
Soha sincs hátszél, vagy példá-
ul ellenáramlat.

De milyen sportok {z-
hetôk ezekben a medencék-
ben?

FociFociFociFociFoci
Azóta a bizonyos sör-

reklám óta tudjuk, hogy a le-
eresztett medencék csempézett
feneke ideális terep az éjszakai
labdarúgás számára. Mivel
azonban ilyenkor nincs jelen
kimutatható mennyiségben a
mi szempontunkból oly lé-
nyeges dihidrogén-oxid, ezt a
sportot kakukktojásnak te-
kinthetjük, ezért nem is beszé-
lek róla bôvebben ezeken a ha-
sábokon.

 Úszás Úszás Úszás Úszás Úszás

Egy hossz, forduló, két
hossz, forduló, egy kör…

Az uszodákban általá-
ban sávok közé van szorítva a
forgalom, mint egy autópá-

lyán. Így szabályozott keretek
között úszhatunk, ami ugyan
megnyirbálja a szabadsági jo-
gainkat, ám így jóval kevesebb
az esélyünk, hogy frontálisan
ütközzünk valamelyik sport-
társunkkal. Sajnos így sem
csökkenthetô a koccanások,
végtagösszeakadások esélye
nullára, de egyrészt így is lehet
ismerkedni, másrészt a megsza-
bott útvonalak, a hosszok, a
leúszott táv pontos mérését te-
szik lehetôvé (legalábbis a me-
dence hosszának pontosságá-
val).

Mindenesetre sokak szá-
mára ez a legbosszantóbb az
uszodai úszásban: a nem kívánt
társaság, ami tömeg esetében
még egymás személyes terének
durva megsértésével is párosul.
A megoldás: olyan idôpont-
ban kell látogatni a medencét,
amikor senki más nem teszi.
Vannak például napszakok,
amikor szinte mindenki dolgo-

zik. Ilyenkor azonban lelkiis-
meret furdalásunk támadhat,
hogy nekünk is ezt kéne ten-
nünk. A másik lehetôség, hogy
olyankor kell menni, amikor
mindenki alszik. Mivel éjszaka
az uszodák zárva tartanak (írja-
tok egy e-mailt, ha tudtok
olyanról, amelyik nem; kipró-
bálnám!), marad a kora reggel,
illetve a késô este. A baj csak az,
hogy sokan vannak, akik
ugyanerre számítva kelnek ko-
rán, vagy fekszenek késôn. Szó-
val azt a csodás érzést, amikor
csak a miénk a medence, ritkán
élhetjük át.

De ha kicsit szerényeb-
bek vagyunk, megelégedhe-
tünk azzal a frissítô érzéssel is,
amit a kora reggeli ébresztô-
úszás okoz, jobb helyeken eset-
leg egy kis szaunával egybeköt-
ve. Az ember összeragadt szem-
mel szédeleg a medence part-
ján, aztán egy óvatlan pillanat-
ban beleszédül a vízbe, és mi-
kor a csobbanás után levegôt
kapkodva felmerül, mintha ki-
cserélték volna! Pár hossz után
pedig még az a jólesô büszke-
ség is eltölt, hogy milyen
stramm, sportos legények (leá-
nyok) is vagyunk!

Az uszoda ellenzôinek
nyomós érve szokott lenni,
hogy „büdös a víz”, és hogy
csípi a szemüket. Hát, erre nem
lehet mit mondani, be kell is-
merjem, ez valóban így van.
Nekem reggeli úszás után egész
nap olyan vörös szokott lenni
a szemem, mint a húsvéti nyu-
szinak, és sokan megkérdezik,
hol mulattam át az egész éjsza-
kát. Szerencsére erre a problé-
mára is akad megoldás: úszó-
szemüveggel teljesen kiküszö-
bölhetô, bár sokan kényelmet-
lennek tartják. Ráadásul szem-
üveggel feltárul elôttünk a víz
alatti világ számos csodája: a
szomszéd sávban úszók gro-
teszk mozdulatai, és halottsá-
padt pocakja is.

 Vízipóló Vízipóló Vízipóló Vízipóló Vízipóló

Valószín{leg mindenki
számára világos, hogy itt nem
egy ruhadarabról van szó. El-
lenkezôleg, nézetem szerint ez
a sport éppen azért örvend
olyan nagy népszer{ségnek a
hölgyek körében, mert igen
kevés ruhában villogtatják iz-

Vízihoki
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maikat a kásástamások. Minket,
egyszer{ szárazföldi patkány
férfiakat persze esz az irigység,
de be kell látni, a vízilabdások-
nak kötelezô jellemzôi a látvá-
nyos delták. A „vízilabdás al-
kat” kemény munka eredmé-
nye: hallottam sztorikat, misze-
rint a véreskez{ edzôk fô célja
belefojtani a sportolójelölteket
a vízbe, és abból lesznek a vi-
lágbajnokok, akik túlélik a tor-
túrát. A szabályokat most nem
ismertetem, aki eddig nem volt
képben e tekintetben, az majd
az olimpia alatt úgyis megta-
nulja majd e sportág minden

csínját, és azt is, mit jelent, hogy
„Hajrá! Magyarok!”

VízihokiVízihokiVízihokiVízihokiVízihoki

Egy nem túl régi ôrü-
let, mindenesetre elég kegyet-
len móka ez is. Búvármaszkos,
uszonyos, pipás emberek két-
arasznyi ütôkkel kergetnek egy
ólomnehezékkel ellátott ko-
rongot a medence alján, lég-
szomjjal és egymással küsz-
ködve. Vannak kapuk is, vala-
mint kötelezô védôfelszerelé-
sek, úgymint spéci keszty{
(hogy ne üssék pépesre egy-
más kezét az ütôvel szere-
léskor) valamit fülvédôk
(ugyanis az uszonyok vége
elôszeretettel akad bele a kiál-
ló testrészekbe, esetlegesen
komoly sérüléseket okozva).
Felmerülhet a kérdés, hogy a
nagy közegellenállású folya-
dékban hogyan lehet mond-
juk kapura lôni, vagy passzol-

ni, vagy egyáltalán, továbbí-
tani azt a nehéz korongot.
Nos, a játékos szerint, akivel
beszéltem, az elsô alkalommal
örülhet az, akinek 10 cm-re
sikerül továbbütnie a játék-
szert. A profik persze már tud-
ják, hogyan lehet az ütôn vé-
gigcsúsztatva, folyamatosan
gyorsítani a korongot, hogy
az több méter távolságra is el-
jusson; de szó sincs mondjuk
egész pályán átívelô passzok-
ról és kapuskirúgásokról. Már
csak azért sem, mert nincs ka-
pus; egy csapatban hatan van-
nak, és a játékosok vagy védô,

vagy védekezô szerepet tölte-
nek be. Természetesen senki
sem indulhat támadásba egye-
dül, mindig kell legyen egy
párja, hiszen ha közben elfogy
a levegô, akkor nincs mese, fel
kell menni a felszínre, a korong
meg ott maradna az ellenfél
kényére-kedvére…

Bár nyilvánvaló, hogy
a víz alatt sem a korong, sem a
játékosok nem tudnak olyan
sebességre szert tenni, mint
mondjuk a jégen, korcsolyá-
val az igazi hokisok, informá-
torom szerint szó sincs arról,
hogy lassú, vontatott, unal-
mas lenne a játék. Valószín{-
leg pont azért, mert mindenre
csak egy levegôvételnyi idô
van, iszonyatosan gyors a tem-
pó. Nem tudom, lesz-e valaha
vizihoki közvetítés a tévében:
mindenesetre én már alig vá-
rom a víz alatti kamerás felvé-
teleket…

SzinkronúszásSzinkronúszásSzinkronúszásSzinkronúszásSzinkronúszás

Errôl a sportágról a szép
lányok jutnak elôször az eszem-
be, már csak azért is, mert az is
ilyen volt, aki a szinkronúszást,
mint  „medencés sportot” té-
mának javasolta. Tagadhatat-
lan, hogy ez egy nôies sportág;
mégis, azt hiszem, ez sem lehet
olyan könny{, mint amilyen-
nek látszik. Bár úgy néz ki, ez
csak olyan illegés-billegés a víz
alatt valami szép zenére, de
amellett, hogy a lányoknak egy
balettozó felkészültségével kell
rendelkezniük, hatalmas tüdô
nélkül semmire sem mennek.
Szóval tartok tôle, az ô edzése-
iken sem éppen kacagástól és
mókázástól hangos a meden-
ce. Mindenesetre az attraktív
úszó-alak náluk is garantált.

Mindenesetre valószín{-
leg ez sem az én sportágam; bár
szívesen meghallgatnám ked-
venc számaimat a víz alatti
hangszórókon keresztül, de
nem hiszem, hogy sokan len-
nének kíváncsiak a szôrös lába-
imra, amint a levegôben kalim-
pálok velük…

M{ugrás,M{ugrás,M{ugrás,M{ugrás,M{ugrás,
toronyugrástoronyugrástoronyugrástoronyugrástoronyugrás

Na, ez is egy olyan
sport, amibôl szívesen kimara-
dok. Az eddigi legmagasabb-
ról ugrott fejesem olyan négy
méteres magasságú folyópart-
ról történt, márpedig a torony-
ugrás öt, hét és fél, vagy tíz
méter magasról történik. M{-
ugrásnál még lenne esélyem, ott
három méter magasan van a
deszka, de azért onnan is elég
nagyot üt a víz.

Nem folytatom a szabá-
lyok boncolgatását, megha-
gyom a terepet azoknak, akik
ezt a sportot {zik, és szívesen
megosztanák élményeiket a
Mafigyelô olvasóközönségé-
vel. Én ugyanis nemcsak, hogy
nem ugrottam még toronyból,
de még egy verseny közvetíté-
sét sem néztem végig. Ráadá-
sul ez nem is igazán illik jelen
cikk keretei közé, mert, bár igaz,
hogy medence szükséges hoz-
zá, de ezt a sportot nem benne
{zik, hanem – felette…

Balu

“Lógassuk a lábunk a víz felett, mert az poén!”
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…és levágta a fejét. A
végtagjait a boncasztalhoz rög-
zítette, majd fölvágta a hasát.
Alaposan megvizsgálta minden
szervét, ezután eltávolította
ôket. Láthatóvá vált a gerinc-
oszlop és a belôle kilépô ide-
gek. Kettévágta a testét, s miu-
tán teljesen lefejtette az izmo-
kat a combcsontról, levágta a
lábakat.

A fenti történet nem Mel
Gibson jövôre esedékes filmjé-
bôl való, hanem a Szegedi Tu-
dományegyetem Kísérleti Fizi-
ka Tanszéke által immár hete-
dik alkalommal kiírt kísérleti fi-
zikai pályázat helyszíni fordu-
lóján esett meg. A versenyen a
fizika és biológia kapcsolódó te-
rületein végzett kísérleti mun-
kákkal indulhattak a középisko-
lások. A kilenc pályázó közül
öten a dunaújvárosi Széchenyi
Gimnáziumból érkeztek, vala-
mint a soproni Széchenyi Gim-
názium, a tabi Rudnay Gyula
Középiskola, a budapesti Ber-
zsenyi Gimnázium és a Szegedi
Karolina Gimnázium is képvi-
seltette magát egy-egy verseny-
zôvel. A „hazaiak” különleges
meglepetéssel is szolgáltak: is-
merôs arcot hoztak magukkal,
ugyanis felkészítô tanáruk,
Teiermayer Attila néhány éve
még a Szegedi Tudományegye-
tem padjait koptatta.

A verseny ötlete dr. Szat-
mári Sándorban, a Kísérleti Fi-
zika Tanszék vezetôjében fogal-
mazódott meg 1997-ben. A
pályázat sokszín{ségét mutatja,
hogy az eddigi témák között
szerepelt már a mechanika, az
optika, az elektromosságtan és
az atomfizika is. A korábbi évek
versenyei során sok színvonalas
munkát, lelkes diákot és felké-
szítô tanárt ismerhetett meg a
zs{ri és a közönség, ráadásul a
szervezôk legnagyobb örömé-
re sokan újra és újra visszatér-

nek megmérkôzni. Az idei ver-
seny azonban komoly feladat
elé állította mind a diákokat,
mind felkészítôiket, és a kettôs,
biológiai és fizikai ismereteket
egyaránt igénylô megmérette-
tésnek talán nem is tudott min-
denki maximálisan eleget tenni.
Ezt a felismerést az is jelzi, hogy
a zs{ri nem adott ki elsô díjat,
ugyanakkor az egy-egy máso-
dik és harmadik helyezés kevés-
nek bizonyult, ezért a visszatar-
tott elsô díjból megosztott
ezüst- és bronzérmek születtek.

A cikket indító
minihorror egy békaboncolást
írt le – szerencsére a helyszínen
csak a kínzószerszámok bemu-
tatására került sor, a boncolást

videóról „élvezhettük”. A ver-
senyzôk az állat combizmából
készült preparátumot lelógat-
ták, súllyal kifeszítették és elekt-
romosan ingerelték. Így kimér-
hették az izomreakció ingerkü-
szöbét, megvizsgálhatták a vál-
tóáram hatását, sôt, tetanuszt is
létre tudtak hozni. A tabi pá-
ros, Kurucz Péter és Bertalan
Gergely ezzel a mutatvánnyal
harmadik helyezést ért el.

A dunaújvárosi Kobzos
Ferenc tanítványa, Hurtony
Tamás második díját egy fülmo-
dellel szerezte. A fülkürt porszí-

vócsô volt, a hallócsontocská-
kat habtéglából faragta, a beren-
dezés végén pedig barométer
mérte a nyomásváltozást. Élve-
zetes volt látni, ahogyan a dob-
hártyán keltett jel végighalad
ezen a bonyolult rendszeren, és
a végén kimozdítja a nyomás-
mérô folyadék szintjét.

A szegediek is érzékszerv-
modellekkel készültek, ôk a sze-
met vizsgálták. Papírhengeren
lyukat vágva és abba megfelelô
lencsét téve a fókuszpont épp a
henger falára esik. Ám ha de-
formáljuk a hengert, a fókusz-
pont a fal elé vagy mögé kerül,
(demonstrálva a közel- és távol-
látás jelenségét) s mint a való-
ságban, ezek a hibák szóró- vagy

gy{jtôlencsével itt is könnyen
korrigálhatók. Ezzel az emléke-
zetes modellkísérlettel, illetve a
térlátást szemléltetô optikai
trükkökkel megosztott harma-
dik helyezést értek el.

Találkozhattunk egy in-
telligens egérmodellel, mely-
nek egyik szeme LED, a másik
pedig egy fototranzisztor volt,
így egészen jól elboldogult a
tükrözô falú labirintusban. A
falnak soha nem ment neki, és
elôre-hátra mozgatva megtalál-
ta az útvesztô közepén lévô saj-
tot is. Így egy ezüstérmet szer-

zett a soproni alkotóknak,
Lang Ágota tanárnô tanítvá-
nyainak.

Búza Ágnes és Szabó Ba-
lázs, Kobzos tanár úr tanítvá-
nyai a mágneses mezô növé-
nyekre gyakorolt hatását vizs-
gálták. Rengeteg babot csíráz-
tattak, egyeseket gyenge mág-
neses térben, másokat attól tá-
vol, s eredményül azt kapták,
hogy mágneses mezôben a ba-
bok kicsit gyorsabban nônek.
Az effektus mértéke valójában
a hibahatáron egyensúlyozott,
így e kísérletsorozat alapján
nem vonnánk le messzemenô
következtetéseket. A vizsgáló-
dást mindenképpen érdemes
lenne folytatni erôsebb, sôt,
váltakozó mágneses tér alkal-
mazásával. Persze, kevesen ôriz-
nek néhány teslás mágnest a ga-
rázsban…

Többek közt megismer-
kedhettünk egy középiskola
Cooper-tesztjének eredménye-
ivel, évfolyamonkénti bontás-
ban. Sajnos, az adatokból kü-
lönösebb fizikai következtetést
nem sikerült levonni, ám kide-
rült, hogy a gimnazisták az utol-
só két évben egyre kevésbé ve-
szik komolyan a testnevelés-
órákat.

A búvárkodás veszélye-
irôl is sok érdekes dolgot tud-
hattunk meg, bár itt inkább a
szakirodalom ismertetésérôl
volt szó, semmint saját kutatá-
sokról.

Tanúi lehettünk egy kí-
sérletsorozatnak, mely az ozmó-
zis jelenségét mutatta be. A ver-
senyzô tojást áztatott különbö-
zô folyadékokban és a tömeg-
növekedést vizsgálta. A várt je-
lenség megmutatkozott, a tojá-
sok valóban nehezebbek lettek.
Más felfedezést is sikerült tenni:
az ecet és a citromlé savas, így
oldja a meszes héjat, ráadásul a
sav hatására a fehérje is kicsapó-
dik. Ez pedig meglehetôsen
gusztustalanul tud kinézni…

A cikk keretes szerkeze-
tét az elôzô mondattal megte-
remtve, zárszóként csak annyit:
idén sem bántuk meg, hogy vé-
gignéztük az „ifjú titánok”
szárnypróbálgatásait. Jövôre is
lesz rá módunk, hiszen a zs{ri
már töpreng a következô ver-
seny témáján. Serényi Tamás,

Égerházi László
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Társat keresünk!Társat keresünk!Társat keresünk!Társat keresünk!Társat keresünk!

HagyományosHagyományosHagyományosHagyományosHagyományos

Remélem, jól telt a leg-
utolsó Mafigyelô megjelené-
se óta eltelt néhány hét!
Gondolom, hozzám hason-
lóan sokan érzitek úgy, hogy
ez mintha tegnap lett vol-
na…

Ezen a héten következ-
zen egy klasszikus feladvány,
melynek megoldásaként a
következô – társkeresô újság-
ban megjelent – hír végét
várom:

Fiatal, jókép{ vagyok,
anyagilag biztosítva, hat ko-
csim van, két mobilom, és
egy villám a karib-tengeri szi-
geteken. …

Vízszintes:Vízszintes:Vízszintes:Vízszintes:Vízszintes:

1. A hirdetés folyta-1. A hirdetés folyta-1. A hirdetés folyta-1. A hirdetés folyta-1. A hirdetés folyta-
tásának 1. része. tásának 1. része. tásának 1. része. tásának 1. része. tásának 1. része. 15. Ato-
mi. 16. Másfelé irányít. 17.
Pincébe. 18. … sapiens. 19.
Mór Mihály Imre monogram-
ja. 20. Kéter! 21. Kevert nine!
23. Oxigén, szelén. 24. Baba-
hang. 25. Zöldség. 27. Ilyen
sütemény is lehet. 28. Ülôal-
kalmatosság a parkokban. 29.
Szlovákiai város lakója. 31. Lí-
tium. 32. Apja (argó). 34.
Színvonalas. 35. Alacsonyabb-
ra. 36. Cuki (argó). 37. Páros
gyár! 38. Curriculum vitae

1 2 3 4 5 6 7 8 9 01 11 21 31 41

51 61 71

81 91 02 12 22

32 42 52 62 72 82

92 03 13 23 33

43 53 63 73

83 93 04 14 24

34 44 54 64 74

84 94 05 15 25 35

45 55 65 75 85

95 06 16 26 36

rövidítve. 39. … varázsló (3
szó). 41. Lököm. 43. Maró
anyag. 45. Tágít-e párosan! 46.
Ülés magánhangzói! 47. Ke-
vert lao! 48. Egyféle csoport.
50. Mortal Kombat rövidíté-
se. 52. Visszafelé István becéz-
ve. 54. Kikönyörgött. 56.
Nem egyenesen. 57. Tyúk sza-
va. 59. Kevert dôr! 60. Nem
bevetett terület. 61. Rámázott.

Függôleges:Függôleges:Függôleges:Függôleges:Függôleges:
1. Egyik helyen sem. 2.

Elillanva. 3. Fôúri. 4. Kálium,
molibdén. 5. Római kettô. 6.
Tagadószó. 7. Rosszul vés le a

papírra. 8. Matt határai! 9.
Ilyen szék is van. 10. Ebbe az
irányba. 11. Helyhatározó tol-
dalék. 12. Majdnem elit! 13.
Sebtében,  figyelmetlenül meg-
csinál. 14. Tyúk szereti. 19. …
(Pál, rendezô) 22. Emésztô-
nedv. 24. Fémmel bevonás.
26. Keverék. 27. Gyümölcsös.
30. Védô. 33. … de Janeiro.
35. Visszafelé rangjelzô szó.
38. A hirdetés folytatásá-38. A hirdetés folytatásá-38. A hirdetés folytatásá-38. A hirdetés folytatásá-38. A hirdetés folytatásá-
nak 2. része.nak 2. része.nak 2. része.nak 2. része.nak 2. része. 40. Szelíd (2
szó). 42. Elcsent. 44. Róka szí-
ne. 46. Vernek. 49. Cégforma.
51. … (András, színész). 52.
Kevert ikea! 53. Egy idôben
született testvérpár. 55. Színes
és nemes is van. 56. Szófaj. 58.
Ital. 60. United Kingdom. 62.
Helyhatározó toldalék. 63.
Som határai!

A megoldást a megjele-
néstôl számított harmadik hét
végéig lehet elküldeni. Techni-
kai okokból az elôzô szám
megfejtését is eddig  az  idô-
pontig kérjük. (e-mail cím:
mafirejtveny@freemail.humafirejtveny@freemail.humafirejtveny@freemail.humafirejtveny@freemail.humafirejtveny@freemail.hu).

Szalkay Csilla



Informáciuó:
Harangozó József

lionsculpture@freemail.hu

Információ:
Visontai Dávid,

david@mafihe.hu
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Idôpont:Idôpont:Idôpont:Idôpont:Idôpont:

2004. július 15-29.2004. július 15-29.2004. július 15-29.2004. július 15-29.2004. július 15-29.

április 30. - május 1.
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Paksi Atomerômû

látogatás lesz talán

április végén.
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