
Az idei érettségi eredmények kritikán aluli-
ak. Nem mondok ezzel semmi újat. Azt sem ál-
modtam meg, hogy ez kinek is a hibája. Terhel-
je csak tovább a közösségi lelkiismeretet, vegyen 
mindenki magának egy szeletet a felelősségből, 
esetleg a mulasztásból.

Sok mozzanata ennek az egész tanügyi 
cirkusznak J. K. Rowling hétkötetes Harry 
Potter-sorozatát juttatta eszembe. A puskázást, 
a csalást nemcsak a mi muglivilágunkban szű-
rik/szűrnék ki, de akad erre példa a Roxfort 
Boszorkány- és Varázslóképző Szakiskolában is. 
Na jó, ott nem kamerákkal és szigorított terem-
őrizettel vadásznak a tudás lopkodóira, hanem 
egyszerűen használják a puskázásgátló bűbájt, 
és kész. Pedig ott is számít az értékelés, hiszen 
az iskola négy háza – a Hugrabug, Hollóhát, 
Griffendél és Mardekár – pontszámokat gyűjt, 
folyamatosan versenyben áll  egymással, és igen-
is a ház tagjainak igyekezetén múlik a siker. 

Nincsenek ezzel másként a mi mugliiskoláink 
sem, viszont be kell látnunk, hogy házaik tag-
jaival, diákjaikkal jóval elnézőbbek, csak hogy 
a félévi, év végi eredmények tükrében – a saját 
vágyainkat kivetítő Edevis tükrében – meglás-
sák erősségüket. A jelszó nem buktatunk, nem 
szembesítjük a diákokat évről évre azzal, hogy 
teljesítményszintjük nemhogy a tananyag elvá-
rásaihoz képest alulmarad, de saját képességeik-
hez mérten is. A bukás kudarc, és nemcsak a di-
áknak, hanem az iskolának is. El is tűnt már ez 
a műfaj jóformán a „rendszerből”, nincs helye a 
gyengeségnek az iskolák egymás közti versenyé-
ben. De sajnos a tizenkét osztályt végigkínlódó 
diákokat a továbbiakban nem a Teszlek Süveg 
osztja be nagy bölcsen egy-egy egyetemre vagy 
munkahelyre, hanem az érettségi vizsgán kell 
bizonyságot tegyenek arról, hogy „Kérem, ta-
nár úr, én készültem!”, és kivágják a rezet az 
általuk képviselt iskola érdekében is. 
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Muglivilágomat elcserélném 
     villanás n Darvas Beáta

Túlnyomóan derült időre számíthatunk, de nap-
közben több helyen erőteljesebb gomolyfelhő-képző-
dés várható, és zápor, zivatar is kialakul. Melegfront 
jellegű hatás okozhat fejfájást, migrént, vérnyomás-
ingadozást. 

skandipályázatiszelvény 2011.július11.

Ha megfejti minden héten (hétfő–péntek) az öt skandifeladványt, és megfejtéseit egyszerre, egy borítékban behozza szemé-
lyesen szerkesztőségünkbe vagy beküldi postán (530190 Csíkszereda, Szentlélek utca 45. szám), részt vehet nyereményjá-
tékunkon, amelyen hetente a helyes megfejtők között értékes könyvnyereményt, havonta pedig 1 havi előfizetést sorsolunk 
ki lapunkra. Az e heti megfejtéseket 2011. július 27-ig kell beküldeni.

Név: ............................................................Cím: .............................................................................
Tel.: ...................................Helyes megfejtés: ................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

"

Brit divattervezők és kutatók fogtak össze, 
hogy kifejlesszenek egy technológiát, 
amellyel mosás közben a ruhákba leve-

gőt tisztító vegyületet tudnak bejuttatni – kö-
zölte a BBC hírportálja. A Katalitikus Ruházat 
(Catalytic Clothing) elnevezésű programban a 
Sheffield Egyetem kutatói és a London College 
of Fashion divattervezői fogtak össze a légtisztí-
tó textilek megalkotására. Tony Ryan, az egye-
tem kutatója szerint a technológia „felhaszná-
lóbarát és technikailag kiváló”. A módszerrel 
előkészített textilek eltávolítják a levegőből a 
nitrogén-oxidokat és az illékony szerves vegyü-
leteket, amelyeket az ipar és az autók motorjai 
bocsátanak ki.

A tisztítást végző – titán-dioxidot tartalmazó 
– anyagot bele kell mosni a textilbe, hasonlóan 

egy öblítőszerhez. Amint megszárad, azonnal al-
kalmas a ruha a szennyezők eltávolítására.

„Az utcán sétálva tisztítod a levegőt, így moz-
gásoddal tisztább levegőt juttatsz a mögötted 
jövőhöz” – magyarázta a környezetvédő ruha 
gyakorlati működését Helen Storey dizájner, a 
London College of Fashion professzora.
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