
Nincs biztos módszer az érettségin sem 
a puskázás visszaszorítására, sem a puská-
zó diákok számának drasztikus lecsökken-
tésére. Az ember fia/lánya, ha nem tanul 
rendesen, kénytelen ilyen jellegű csaláshoz 
folyamodni, hogy a hőn áhított jó jegy ott 
díszeleghessen az azt nyilvántartó doku-
mentumokban – persze nem a tudást tük-
rözve. Az érettségi természetesen a puskázás 
melegágya, hiszen van, aki egész évben nem 
tanul, nemhogy a nagy megmérettetésre. És 
akad olyan is, aki a tanultakra csak „ráse-
gít” egy kicsit. 

Néhány évvel ezelőtt én is átestem ezen 
a tűzkeresztségen, amit érettséginek hív-
nak. Minden más évhez hasonlóan, itt is 
adódtak olyan turpisságok, amelyek ha-
mar kiderültek… Például hogy az iskola 
mellékhelyiségét az írásbeli próba kezdése 

előtt ismeretlenek nyomtatott puskák töm-
kelegével árasztották el. Mivel az SMS-ek 
segítségével megtudták, hogy miről kell 
számot adniuk, az immár fölöslegessé vált 
többi tétel kicsinyített kidolgozása felesle-
ges tehernek bizonyult. Az érettségiközpont 
elnöke ezért drasztikus, puskaellenes mód-
szerrel rukkolt elő a történtek hatására. A 
kémialaborból kölcsönvett kémcsövekkel 
ment be minden egyes osztályba, a felügye-
lő tanárok lelkére kötve: aki ezután a mos-
dóba kéredzik, annak mintát kell hoznia, 
ezekben a vegyszerek tárolására használa-
tos kis üvegcsékben. 

Ez a módszer azonban nem szabhatott 
gátat a már elindult lavinának. És termé-
szetesen vizet sem vihet az idén majdnem 
mindenütt felszerelt kamerák árgus tekin-
tetének. 
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Ebéd és tenger alatti hajókázás
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         villanás n Tamás Attila

Ma a néhány órás napsütés mellett többször lesz 
erősen felhős az ég, szórványosan várható záporeső, 
helyenként zivatar. Melegfront jellegű változás okoz-
hat fejfájást, migrént, vérnyomás-ingadozást. Csök-
kenhet a koncentrálóképesség.
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A pazar ebéd után már tenger alatti ha-
jókázás is szerepel a világ első tenger-
fenékre telepített éttermének kínálatá-

ban a Maldív-szigeteken.
A tizenkét férőhelyes, csupa üveg Ithaa étter-

met öt méterrel az Indiai-óceán felszíne alá tele-
pítették pár éve a Rangali-sziget partjainál, hogy 
fellendítse az idegenforgalmat. A vendégek a ten-
gerfenék 180 fokos panorámájában, az üvegfa-
lon túl úszkáló halrajokban gyönyörködhetnek 
a kulináris élvezetek közben. Mint a BBC online 
kiadásának utazási blogja írta: déltájban olyan 
fényárba borítja a ragyogó napsütés a kristály-
tiszta víz alatti vendéglőt, hogy még a pincérek is 
napszemüvegben szolgálnak fel.

A partról egy fedett lépcsőn át megközelít-
hető étterem a közelmúltban új szolgáltatással 
gazdagította menüjét: a négy-, illetve hatfogá-
sos gasztronómiai csemegékkel eltelt vendégek 
félórás tengeri sétát tehetnek a háromszemélyes 
Nemo tengeralattjáró fedélzetén. A kis jármű 

harmincméteres mélységbe képes levinni az 
érdeklődőket, akik a tengeralattjáró testéből 
kiemelkedő három plasztik burából szemlélőd-
hetnek.

Az Ithaa (amelynek jelentése helyi nyelven: 
gyöngy) tavaly óta az elől sem zárkózik el, ha 
valaki vacsora után éjszakára is maradni kíván. 
Mélyen a pénztárcába kell nyúlni a különleges 
szállásért, de az élmény is páratlan.

A fotót Bányász Anna, a Hargita Megyei Művészeti Népiskola fotó szakának elsőéves diákja készítette.
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