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1. 



1. SZÖVEGRÉSZ 

AMANDA ÉS A HERCEGN 

Összefoglalás: Léocadia halála óta vigasztalhatatlan a Herceg, aki szerelmes volt belé. A Hercegn, 
a Herceg nagynénje a Réséda Kisasszonyok nev boltban találkozott egy fiatal bolti eladóval, 
Amandával, aki megdöbbenten hasonlít Léocadiára. A Hercegn azt akarja, hogy Amanda segítsen 
megszabadítani a Herceget az t kísért emlékektl. 

Egy keresztút a kastély kertjében, egy kör 
alakú pad egy obeliszk körül. Esteledik. 
 

AMANDA 
Még mindig nem értem. Mit tehetnék érte, 
asszonyom? Nem tudom elhinni, hogy ön azt 
gondolhatta… És miért éppen én? Nem 
vagyok különösebben csinos. És még ha csinos 
is, ki tudna ilyen hirtelen közé és emlékei közé 
férkzni? 

HERCEGN 
Senki más, csak te. 
 

AMANDA, szintén meglepve 
Én? 

HERCEGN 
A világ olyan bolond, gyermekem. Csak a 
pompát, a hstetteket és a kitüntetéseket veszi 
észre… biztos ezért nem mondták még neked. 
De a szívem nem csal meg engem — amikor 
elször megláttalak a Réséda Kisasszonyoknál, 
majdnem elkiáltottam magam. Mindazoknak, 
akik egy távoli képnél jobban ismerték t, 
annak te Léocadia él képmása vagy.   

Csönd. Az esti madarak éneke felváltja a 
délutániakét. A kertet árnyék és csivitelés tölti 
meg. 

AMANDA, nagyon halkan 
Tényleg nem hiszem, hogy képes lennék rá, 
asszonyom. Nincs semmim, nem vagyok 
senki, és a szerelmesek… én is ezt szerettem 
volna, érti? 

Feláll. Mintha indulni készülne, felkapja kis 
bröndjét. 

HERCEGN, kedvesen és nagyon fáradtan 

Igen, kedvesem. Bocsáss meg! 
 is feláll, nehézkesen, mint egy öregasszony. 
Biciklicseng hangját hallani az estében, 
összerezzen. 
 
Hallod? … Ez ! Csak mutasd meg magad 
neki, ennek az obeliszknek támaszkodva, ahol 
elször látta t. Engedd, hogy lásson, még ha 
csak egyetlenegyszer is, hadd kiáltson fel, 
hadd hívja fel hirtelen a figyelmét ez a 
hasonlóság, ez a fortély, amit holnap meg 
fogok vallani neki, és amiért gylölni fog 
engem, — de történjék bármi, csak az ne, hogy 
ez a halott lány egy nap elrabolja tlem egy 
napon, biztos vagyok benne… (megfogja a 
lány karját) Ennyit megteszel értem, ugye? A 
legalázatosabban kérlek, leányom! 
(Könyörögve néz rá, és gyorsan hozzáteszi:) 
Így aztán te is láthatod t. …Érzem, hogy 
megint elpirulok, ahogy ezt mondom neked, de 
az élet olykor annyira rült! Hatvan év alatt 
most harmadszor pirulok el, és ebben a tíz 
percben másodszor. Látni fogod t, és ha  
valaha — miért ne lehetne éppen , hiszen 
szép és elbvöl, és nem  lenne az els –, ha 
 valaha lehetne olyan szerencsés,  és én is, 
hogy egy pillanat alatt megtetsszen neked… A 
cseng újra megszólal az estében, de már 
nagyon közel. 

AMANDA, suttogva 
Mit mondjak neki? 

HERCEGN, megszorítva a karját 
Mond csak ezt: „Bocsánat uram, meg tudná 
mondani, hogyan jutok el a tengerhez?”  

A fák árnyékának mélyére siet. Éppen idben. 
Egy halványan látszó alak tnik fel. A herceg a 
kerékpárján. Nagyon közel ér az obeliszk 
mellett álló Amanda halovány alakjához. A 
lány suttogva szól. 

AMANDA 
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2. 

Bocsánat, uram! 

A herceg megáll, leszáll biciklijérl, leveszi a 
kalapját és a lányra néz. 

HERCEG 
Igen? 

AMANDA 
Meg tudná mondani, hogyan jutok el a 
tengerhez? 

HERCEG 
Forduljon balra a második keresztezdésnél, 
kisasszony! 
 
Bólint, szomorúan és illendn, majd visszaszáll 
kerékpárjára és elmegy. A cseng újra 
megszólal, már távolabbról. A Hercegn kilép 
a sötétbl, és most nagyon idsnek látszik. 

AMANDA, lágyan, egy kis id elteltével 
Nem ismert fel…  

HERCEGN 
Túl sötét volt… És különben is, ki tudja 
milyen arccal ruházza fel t most, álmaiban? 
(és bátortalanul kérdezi:) Az utolsó vonat 
elment, kisasszony. Akárhogy is van, nem 
kívánna ma este a kastélyban maradni? 

AMANDA, különös hangon 
De igen, asszonyom. 
 
Az éj leszállt. Már nem lehet látni kettejüket a 
sötétségben, csak a hatalmas fák közt fúvó szél 
hangját hallani.  

FÜGGÖNY 

2. SZÖVEG 

NÉHÁNY SZÍNHÁZI FOGLALKOZÁS MEGHATÁROZÁSA 

Színész: szerepet jelenít meg a színpadon. 

Rendez: irányítja és felügyeli az eladás minden mozzanatát. Nemcsak meghatározza a színészek 
helyét, irányítja belépésüket, kilépésüket és színpadi játékukat, hanem véleményt mond arról is, hogy a 
szöveget hogyan kell értelmezni. 

Jelmezes: tervek alapján jelmezeket készít. 

Díszlettervez: elkészíti maketten a díszlet- és a jelmezterveket. A makettek életnagyságú változatait a 
mhelyek kivitelezik. 

Kellékes: a szükséges tárgyak, kellékek beszerzésével foglalkozik. A „kellék” szó azokat a tárgyakat 
jelöli, amelyek mozdíthatóak: karosszékek, levelek, lámpák, virágcsokrok stb. A díszletek és a 
jelmezek nem kellékek. 

Hangmérnök:  foglalkozik minden hanghatással, amire az eladásban szükség van. Az eladás alatt  
áll az irányítópultnál. 

Világosító: a világításért felels.  irányítja a világítást a darab alatt. A világítás összetett feladat, egy 
jól felszerelt színház akár tíz világosítót is alkalmaz. 
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• Dlt bet (-vel vannak szedve). 
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• Dlt bet (-vel vannak szedve). 


 

4. 

• Dlt írás.  
• Hát így: [utánozza a dltbets írást.] 
• Kézírással.  
• Dlt betvel és zárójellel.  
• Olyan nyúlánk kis betkkel. 


 

• A színpadi utasítások zárójelben vannak. [A zárójelre való utalás helyes 
néhány esetben, de a válaszban nem utal a dlt betre.] 

• Más stílusban írták. 
• Máshogy van nyomtatva. 

 


• Vastag betvel szedték. [Pontatlan.] 
• Kisbetvel nyomták. [Pontatlan.] 
• A rendez írta. [Pontatlan.] 
















 

 

 

 

 




 



• A lány bröndje 
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• Bicikli 

  



• Egy bicilkicseng hallatszik az éjszakában. 
• Csak a szelet lehet hallani. 
• Esti madarak. 
• Most már az esti madarak énekelnek. 

  


• Árnyék fedi be a tájat. 
• A fákat árnyék fedi. 
• Esteledik. 
• Az estében. 

Rossz válasz: 
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A rendez az, aki meghatározza a színészek helyét a színpadon. Az alábbi ábrán a 
rendez A betvel akarja jelölni Amandát és H betvel a Hercegnt. 

Írj egy A és egy H bett a színpadot ábrázoló rajzra, nagyjából azokra a helyekre, 
ahol Amanda és a Hercegn áll a Herceg megérkezésekor!  

Kulissza

Kulissza

Kulissza 
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• Személyzetis osztály 
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• 1.  Közvetítés 2. Állásváltoztatási tervezet 
• állásváltoztatási terv 

 tanfolyamok 
• pálya / munkakeresk / munkalehetségek  

 közvetítés 
• jelentkezés vagy beszélgetés a személyzeti tanácsadóval 
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1. 

AZ AJÁNDÉK 

Azon tndött, vajon mióta is ülhet itt így, a hideg, barna vizet figyelve, mely egyre csak 
emelkedett a bomladozó alapzat mentén. Csak halványan emlékezett arra a napra, amikor a 
déli mocsár fell közeled es elkezdett a háza falán kopogni. Késbb a folyó is áradni 
kezdett, de csak lassan, aztán megtorpant, és visszafelé vette az útját. Óráról órára töltötte 
meg a patakokat, árkokat, az alacsonyabb területek is víz alá kerültek. Éjszaka, míg aludt, 
az ár elöntötte az utakat, s t magát is körülvette. A folyó magával sodorta csónakját, a háza 
olyan volt, mint egy zátonyra futott uszadékfa. A víz már elérte a kátránnyal burkolt 
deszkákat, és még mindig emelkedett. 

Amilyen messze csak ellátott, a folyó túlsó partján álló fák tetejéig, a mocsár hatalmas 
tengerré változott, az es szakadatlanul zuhogott, s a folyó elveszette eredeti formáját. Háza 
úgy épült, hogy a hajó alakú talapzat ellen tudjon állni egy esetleges áradásnak, de ez a 
szerkezet mára már nagyon elöregedett. Az is lehet, hogy az alsó deszkák egy része 
elkorhadt. Megeshet, hogy ellazul a kötél, mely a házat az ids tölgyhöz köti, s t is, 
akárcsak hajóját, elsodorja az ár a folyón lefelé. 

Senki sem volt a közelben. A kiabálásnak nem látta értelmét, senki nem hallotta volna 
meg. A mocsáron mindeki azért küzdött, hogy mentse, ami még menthet, talán épp a saját 
életét. Látott egy egész házat tovasodródni az árral, olyan csendesen haladt, hogy egy 
temetési menetre emlékeztette. Úgy gondolta, tudja is, kié ez a ház. Lehangoló volt a 
látvány, de valószínleg a lakók már magasabban fekv földekre menekültek. Késbb, 
ahogy az es ersödött és közeledett a sötét, egy párduc üvöltését hallotta a folyó fels 
szakaszáról. 

Úgy érezte, a ház megremeg körülötte, mintha életre kelt volna. Elkapta az 
éjjeliszekrényrl ledl lámpát, majd a lábai közé szorította és úgy tartotta jó ersen. Ekkor a 
ház recsegve, ropogva kiszabadult az agyag talapzat szorításából. Szabadon lebegett a 
vízen, mint egy parafadugó, és lassan engedett a folyó sodrásának. A n megragadta az 
ágy szélét. A ház ide-oda himbálózva megindult, de csak amíg a kötél engedte. Aztán egy 
rántás, az öreg gerendák feljajdultak, majd csönd lett. Az ár lassan elengedte a házat, az 
pedig visszaúszott oda, ahol még nem is olyan régen állt. Sokáig visszafojtott lélegzettel ült, 
érezte, ahogy az építmény szelíden ringatózik. Az esvel áztatott városra sötétség borult,  
pedig még mindig az ágyba kapaszkodva, fejét a karján nyugtatva álomba merült. 

Az éjszaka közepén kiáltásra riadt fel, de a hang olyan ijeszten szólt, hogy már talpon 
volt, mire eszmélni kezdett. A sötétben nekiütközött az ágyának. Az üvöltés kintrl, a folyó 
fell jött. Mozgást hallott, valami nagy tárgynak tnt, ami kaparó, súrlódó hangot adott. Egy 
másik ház lehet, gondolta. Nem csak nekiütközött a falnak, hanem a ház teljes hosszán 
végigcsúszott. Egy fa volt. Hallgatta, ahogy az ágak és a levelek engedtek a sodrásnak, 
csupán az es monoton zúgását és az ár csobogását hagyva maguk mögött. E hangok most 
már a csend részeivé váltak. Összekuporodott az ágyon, és már majdnem újra elaludt, de 
egy hang megint megzavarta. Ezúttal azonban a zaj olyan közelinek tnt, mintha egészen 
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az ajtó közelében. Amíg rzi az ablakot, a macskát pedig a fal és a víz közé szorítva tudja 
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figyelmeztetés nélkül – még az izmai sem feszültek meg – nekiugrott az ablaknak és betörte 
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megsiratni magát és mindenkit, és mindent, aminek az áradáshoz köze volt. Hátracsúszott 
az ágyon és beburkolózott a takaróba. Mennie kellett volna, mikor még lehetett, mikor még 
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ringatózott a házzal, egy éles fájdalom a gyomrában emlékeztette, hogy jóideje nem evett 
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keksz a múltkorról, amikor utoljára fzött, és egy kis kávét is tudna csinálni. Víz, az van 
bven. 

Mialatt fzött, majdnem el is feledkezett a párducról, de a vonyítása újból eszébe juttatta.  
– Hagyj enni – mondta –, aztán majd veled is foglalkozom. – Elmosolyodott magában. 

Ahogy visszaakasztotta a maradék sonkát a szögre, az állat felmordult, de olyan mélyrl 
jöven, hogy megijesztette a nt. 

Miután befejezte az evést, visszament az ágyhoz és magához vette a puskát. A ház már 
annyira megemelkedett, hogy nem súrolta az alapzatot, ahogy az ár vissza-visszalökte a 
parthoz. Az étel felmelegítette. Meg tudna szabadulni az állattól, gondolta, amíg fény 
szrdik át az esn. Az ablakhoz lopakodott. A párduc még mindig ott volt, szkölve járt fel, 
s alá a tornácon. Hosszasan, félelem nélkül figyelte az állatot. Aztán gondolkodás nélkül a 
puskáját maga mellé tette, s az ágyát megkerülve a konyha felé vette az útját. A párduc 
nyugtalanul mászkált a háta mögött. A n levette a maradék sonkát és visszaindult az 
imbolygó padlón. A törött ablakhoz érve kihajította a húst. Kintrl éhes morgás hallatszott és 
az állatról valamiféle feszültség ragadt át rá. Saját magán is megdöbbenve visszatért az 
ágyhoz. Hallotta, ahogy a párduc tépi a húst. Az egész ház ringatózott körülötte.  

Amikor újra felébredt, azonnal tudta, hogy valami megváltozott. Az es elállt. Figyelte a 
ház mozgását, de azt már nem ringatta a folyó. Kitárta az ajtaját, s a szúnyoghálón át egy 
egész más világ tárult elé. A ház ugyanazon a talapzaton állt, ahol azeltt. Nem messze a 


 

3. 

folyó még mindig özönvízként rohant, de már nem öntötte el a ház és az öreg tölgy közötti 
néhány méternyi területet. A macska is eltnt. A tornácról a tölgy felé vette útját, onnan 
pedig valószínleg a mocsár irányába, errl árulkodtak a puha sárban egyre jobban 
elmosódó lábnyomok. A tornácon pedig ott feküdt a fehérre lerágott csont, ami a sonkából 
megmaradt. 
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• Megpróbálja lelni a párducot. 

Szerintem az elbeszélésben 
szereplõ nõ szívtelen és 
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ember. 
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• Kegyetlen, mert els gondolata az, hogy lelje a párducot. 
• Megmosolyogtatja a gondolat, hogy megöli a párducot. 
• Evés közben kinevette a vonyító nagymacskát. 
• Felkapta a puskát és kiltt vele az ablakon. [Idézet] 


 

• Nem kedves a párduchoz. 

 

• Gonosz, mert kizárja a macskát. [Nem valószín, hogy másképp cselekedne, hiszen a 
macska a történetben mindeféleképp veszélyforrásként jelent meg.] 

• Azt gondolja, hogy több együttérzést kellen mutatnia. [Nem odaill: megmagyarázza, 
hogy mit is mond a fiú a párbeszédben, ahelyett, hogy ,agára a történetre hivatkozna.] 


       

          


• Nagylelk, mert megosztotta élelmét a párduccal. 
• Adott neki a sonkából. 
• A n leakasztotta a maradék sonkát és kihajította a törött ablakon. [Idézet] 
• Amikor elször meghallja a párducot, úgy gondolja, hogy szomrúnak hangzik az 

üvöltése, nem félelmetesnek. 
• Azt mondja, hogy „sírni akar, megsiratni magát és mindenkit, és mindent, aminek az 

áradáshoz köze volt”. [Idézet arra nézve, hogy alapjában véve együttérz ember. Idéz 
egy az együttérzésre utaló helyet a szövegbl. 


 

• Együttérzésbl cselekszik. 
• Kedves. 

 

• Úgy gondolja, hogy a n szeretetteljes volt. [Irreleváns: azt magyarázza el, amit a lány 
mondott, nem a történetre hivatkozik.] 
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• A párduc majdnem emberi hangokat hallat, így az asszonyhoz hasonlóvá válik, ezért 

mindkettejük iránt szánalmat érzünk. [Konkrét utalás a párduc és a n/emberek közötti 
kapcsolatra. (1) Konkrét utalás.] 

• Azonnal rá lehet jönni, hogy a párduc is az árvíz áldozata. [Implicit utalása párduc és 
az emberek kapcsolatára az „is”-sel. (1) Konkrét utalás az olvasóra gyakorolt hatásra.] 

• A n már akkor sajnálja, amikor még nem is tudja mi az. [A részleteket a n késbbi 
szánalmával hozza kapcsoatba (2), a szándékra vagy a hatásra való konkrét utalás 
nélkül.] 

• Az ember megsajnálja a párducot. [A leírások részleteinek pontos megértésére utal. 
(3) Konkrét utalás az olvasóra gyakorolt hatásra.] 

• Szomorúnak és bajba jutottnak hangzik. [A leírások részleteinek pontos megértésére 
utal (3), implicit utalással az írói szándékra.] 
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• Mert feszültséget kelt. Nem lehet tudni, hogy mi üvöltött. [1] 
• Lassan mutatja be a párducot. [1] 
• Izgalmas. [1] 
• Te sem tudod, mi az, éppen úgy, ahogy a n sem. [Az (1) és (2) kombinációja.] 
• Leírja a n párduccal kapcsolatos érzéseit.  [2] 

 





• A párduc vadállat és a vadállatok üvöltenek.  [1] 
• A párduc éhes, és ezek az állatok üvöltenek, ha éhesek. [1] 
• Felismerte a hangot, amit hallatott, mert olyan sötét volt, hogy látni nem láthatta. [2] 
• Ahogy hallja a párducot, eszébe jut, amikor már korábban hallott egyet. [2] 


 

• Így érdekesebb a történet. 
• Ez egy ers, leíró jelleg megfogalmazás. 

 
• A párduc gonosznak tnik, ahogy arra vár, hogy elkapja a nt. [Nem megfelel] 
• Ezek a leírások úgy mutatják be a párducot, hogy azok megijesszék az olvasót. 

 [Pontatlan] 
• A párduc szemszögébl mondja el a történetet. [pontatlan] 
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• Megsajnálta az állatot. 
• Mert tudta, milyen érzés éhesnek lenni. 
• Mert a n könyörületes volt. 

 


• Nem tudatosan cselekszik. 
• Félelembl cslekszik. 
• Ösztönösen. 
• Nem tudott róla. 
• A történetbl nem derül ki.  
• Hogy segítsen az állatnak életben maradni. 

 

• Azért, mert éhes volt. 
• Azért, mert üvöltött. 


 

 


Kódolás


 

8. 

 






















 



• Megsajnálta az állatot. 
• Mert tudta, milyen érzés éhesnek lenni. 
• Mert a n könyörületes volt. 

 


• Nem tudatosan cselekszik. 
• Félelembl cslekszik. 
• Ösztönösen. 
• Nem tudott róla. 
• A történetbl nem derül ki.  
• Hogy segítsen az állatnak életben maradni. 

 

• Azért, mert éhes volt. 
• Azért, mert üvöltött. 


 

 




Az ajándék    25

4. kérdés:  Az ajándék 


 

8. 

 






















 



• Megsajnálta az állatot. 
• Mert tudta, milyen érzés éhesnek lenni. 
• Mert a n könyörületes volt. 

 


• Nem tudatosan cselekszik. 
• Félelembl cslekszik. 
• Ösztönösen. 
• Nem tudott róla. 
• A történetbl nem derül ki.  
• Hogy segítsen az állatnak életben maradni. 

 

• Azért, mert éhes volt. 
• Azért, mert üvöltött. 


 

 


Kódolás


 

8. 

 






















 



• Megsajnálta az állatot. 
• Mert tudta, milyen érzés éhesnek lenni. 
• Mert a n könyörületes volt. 

 


• Nem tudatosan cselekszik. 
• Félelembl cslekszik. 
• Ösztönösen. 
• Nem tudott róla. 
• A történetbl nem derül ki.  
• Hogy segítsen az állatnak életben maradni. 

 

• Azért, mert éhes volt. 
• Azért, mert üvöltött. 


 

 



 

9. 

• Úgy gondolta, elmegy, ha megeteti. 
• Mert tartott a párductól. 
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10. 



• Igen. A történetben a n olyasmivel szembesül, ami nagyon fontos az életben és a 
 tiszta fehér csont ennek a jelképe. 

• Igen. Szerintem az is ajándék, amit a párduc a sonkából hagyott, a történet üzenete 
 pedig „élni és élni hagyni”. 

• Igen. A csont olyan, mint egy ajándék, és ez a témája a történetnek. 
• Igen. A combcsont emlékeztet minket arra, hogy mi is történhetett volna a nvel. 
• Megfelel, mert az állat mintegy megköszöni a sonkát. 

 




• Igen, ez illik a történet tárgyilagos stílusához. 
• Igen, ez fokozza a hátborzongató érzést. 
• Nem, ez túl hirtelen, ahhoz képest, amilyen részletesen a történet nagy része meg van 

 írva. 
• Igen, fontos, hogy a történetnek hatásos vége legyen. 


 






• Igen, mert választ ad arra a kérdésre, hogy a macska megette-e az ennivalót. 
• Nem. A hússal kapcsolatos rész már befejezdött. 
• Be van fejezve, hiszen a hús is elfogyott, és a történet is befejezdött. 
• Igen. Most, hogy az ár visszahúzodott, s a húst is megette, a párducnak nincs miért 

 maradnia.  
• Szerintem jó befejezés, mert igazolja, hogy volt egy párduc a teraszon. [Szó szerinti 

 értelmezése annak, hogy a történetben szerepl események „valóban megtörténtek”.] 
• Nem, nem jó befejezés, nem is ajándék volt, hanem nagyon veszélyes. [Szó szerinti 

 értelmezésre utal.] 
• Megfelel, hogy úgy írja le, hogy az es elállta után ér véget. [Utalás az árvíz 

 befejezdésére.] 


 

• Több, mint hatásos. Igazán meglep. 
• Nem, az ajándéknak semmi köze a befejezéshez. 
• Nem. Jobb lenne valami izgalmasabbal befejezni. [Nem kapcsolja össze a befejezést 

 a történet végével.] 
• Egy csont leírásával fejezdik be. 

 

• Igen, mert kiderül, hogy csak álom volt az egész. [nem odaill] 
• Nem, mert nem derül ki az olvasó számára, hogy miért tnt el a macska.  [A megértés 

 hiányára utal.] 
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Edzőcipők R110


 

1. 



MIT TUD EGY JÓ EDZCIP? 







 

 
Az elmúlt 14 évben egy lyoni sportkórház (Franciaország) a fiatal játékosok és profi 
sportolók sérüléseit tanulmányozta. Arra a megállapításra jutottak, hogy a legjobb út a 
probléma megelzése... és egy pár jó cip. 

Ütközés, esés, kopás és 
szakadás… 
A 8–12 éves sportolók 
18%-ának saroksérülése 
van. A focisták 
bokaízületében található 
porc nagyon érzékenyen 
reagál az ütközésekre, 
így nem véletlen, hogy a 
profi játékosok maguk 
fedezték fel, hogy 25%-
uknak ez különlegesen 
gyenge pontja.  
Egy másik érzékeny pont 
a térdízület porca, 
amelynek kopása szintén 
visszafordíthatatlan, így 
ha 10–12 éves korban 
nem kezelik megfelelen, 
korai ízületi gyulladást 
okozhat. A nem kímélt 
csíp, fleg túlhajtott 
tempó esetén, növeli a 
játékosoknál az esések 
vagy ütközések során 
bekövetkez csonttörés 
esélyét. 
A felmérések szerint, a 
tíz éve pályán lev játé-
kosoknál biztosan elfor-
dul egy sípcsont- vagy 
egy saroktájéki csontki-
növés. Ezt szokták 
„focista lábnak” evezni, 
ami egy olyan elváltozás, 
amit a túl hajlékony  

talppal és bokarésszel 
rendelkez cipk okoz-
nak. 

Véd, tart, stabilizál, 
tompít 
Ha a cip túl kemény, 
korlátoz a mozgásban. 
Ha túl puha, növeli a 
sérülés és a rándulás 
esélyét. Egy jó 
edzcipnek négy 
szempontnak kell 
megfelelnie. 
Elször is védjen a küls 
hatásoktól: a labdával 
vagy egy másik 
játékossal való ütközés-
tl, bírja a talaj egyenet-
lenségeit, tartsa a lábat 
szárazon és melegen, 
akkor is, ha esik vagy 
fagy. 
Tartania kell a lábat és 
fleg a bokaízületet, hogy 
megóvjon a rándulástól, 
gyulladástól vagy egyéb 
fájdalmas problémáktól, 
még a térd tájékán is. 
Fontos továbbá, hogy 
megfelel stabilitást 
biztosítson a játékos 
számára, kiküszöbölve a 
megcsúszást a nedves 
pályán, és a megbotlást a 
túl száraz talajon. 

Végül tompítania kell a 
játékos mozgásából ere-
d ütdéseket, leginkább 
az olyanokat, amit a 
röplabdázók és a 
kosárlabdázók állnak ki, 
hiszen ezeknél a spor-
toknál a játékosok szinte 
szünet nélkül ugrálnak. 

Száraz lábbal 
Azért, hogy elkerülhetek 
legyenek az olyan kisebb, 
de fájdalommal járó 
sporttal kapcsolatos 
kellemetlenségek, mint a 
vízhólyag, a láb feltörése 
vagy a gombás 
fertzések, a cipnek 
lehetvé kell tennie az 
izzadság elpárolgását, és 
meg kell akadályoznia a 
küls nedvesség beszi-
várgását. Erre a célra  
legmegfelelbb anyag a 
br, ami vízhatlanná 
tehet, és így megóvja a 
cipt attól, hogy az els 
es alkalmával átázzon. 
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2. 

Használd az elz szöveget a kérdések megválaszolásához! 






 


 
 
 


 




              



















 

• Akadályozza a mozgást. 
• Gátolja a kényelmes mozgást/futást/sportolást. 


 

• A sérülések elkerülése miatt. 
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• A sérülések elkerülése miatt. 




 

3. 

• Nem tartja megfelelen a lábat. 
• Mert szükség van a láb és a boka megtartására. 

 

• Különben nem megfelelek. 









A cikkben egy helyen ez olvasható: „Egy jó edzcipnek négy szempontnak 
kell megfelelnie”. 

Melyek ezek a szempontok? 




 





(1) Véd a küls hatásoktól 
(2) Tartja a lábat 
(3) Biztosítja a stabilitást 
(4) Csillapítja az ütéseket. 
• 1. Védjen a küls hatásoktól 

 2. Tartsa a lábat 
 3. Jó stabilitás 
 4. Ütéscsillapítás 

• Biztosítania kell a védelmet a küls hatásoktól, tartania kell a lábat, jó 
 stabilitást kell biztosítania a sportoló lábának és csillapítani kell az ütéseket. 

• 1. Meg kell akadályoznia a csúszást. [stabilitást] 
 2. Meg kell védenie a lábat az ütéstl. [csillapítja az ütéseket] 
 3. Meg kell védenie a lábat a göröngyös talajon és a hidegtl. [küls védelem] 
 4. Tartania kell a lábat és a bokát. [tartsa a lábat] 

• Véd, támogat, stabilizál, felfog. [Idézi a szövegrészlet alcímeit.] 


 

• 1. Védjen az ütések (labda vagy lábak) ellen. 
 2. Meg lehessen birkózni a talaj egyenetlenségével. 
 3. Tartsa melegen és szárazan a lábat. 
 4. Tartsa a lábat. 
 [Az els három pont mind az 1-es kritériumhoz tartozik. ( Védjen az ütések 
 ellen.)] 
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• 1. Védjen a küls hatásoktól 

 2. Tartsa a lábat 
 3. Jó stabilitás 
 4. Ütéscsillapítás 

• Biztosítania kell a védelmet a küls hatásoktól, tartania kell a lábat, jó 
 stabilitást kell biztosítania a sportoló lábának és csillapítani kell az ütéseket. 

• 1. Meg kell akadályoznia a csúszást. [stabilitást] 
 2. Meg kell védenie a lábat az ütéstl. [csillapítja az ütéseket] 
 3. Meg kell védenie a lábat a göröngyös talajon és a hidegtl. [küls védelem] 
 4. Tartania kell a lábat és a bokát. [tartsa a lábat] 

• Véd, támogat, stabilizál, felfog. [Idézi a szövegrészlet alcímeit.] 


 

• 1. Védjen az ütések (labda vagy lábak) ellen. 
 2. Meg lehessen birkózni a talaj egyenetlenségével. 
 3. Tartsa melegen és szárazan a lábat. 
 4. Tartsa a lábat. 
 [Az els három pont mind az 1-es kritériumhoz tartozik. ( Védjen az ütések 
 ellen.)] 

Kódolás




 

3. 

• Nem tartja megfelelen a lábat. 
• Mert szükség van a láb és a boka megtartására. 

 

• Különben nem megfelelek. 









A cikkben egy helyen ez olvasható: „Egy jó edzcipnek négy szempontnak 
kell megfelelnie”. 

Melyek ezek a szempontok? 




 





(1) Véd a küls hatásoktól 
(2) Tartja a lábat 
(3) Biztosítja a stabilitást 
(4) Csillapítja az ütéseket. 
• 1. Védjen a küls hatásoktól 

 2. Tartsa a lábat 
 3. Jó stabilitás 
 4. Ütéscsillapítás 

• Biztosítania kell a védelmet a küls hatásoktól, tartania kell a lábat, jó 
 stabilitást kell biztosítania a sportoló lábának és csillapítani kell az ütéseket. 

• 1. Meg kell akadályoznia a csúszást. [stabilitást] 
 2. Meg kell védenie a lábat az ütéstl. [csillapítja az ütéseket] 
 3. Meg kell védenie a lábat a göröngyös talajon és a hidegtl. [küls védelem] 
 4. Tartania kell a lábat és a bokát. [tartsa a lábat] 

• Véd, támogat, stabilizál, felfog. [Idézi a szövegrészlet alcímeit.] 


 

• 1. Védjen az ütések (labda vagy lábak) ellen. 
 2. Meg lehessen birkózni a talaj egyenetlenségével. 
 3. Tartsa melegen és szárazan a lábat. 
 4. Tartsa a lábat. 
 [Az els három pont mind az 1-es kritériumhoz tartozik. ( Védjen az ütések 
 ellen.)] 
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4.	kérdés:		Edzőcipők	




 

4. 









Vizsgáld meg a következ mondatot, amelyet a cikk végérl idézünk!  
A mondatot két részre osztottuk: 

„Azért, hogy elkerülhetek legyenek az olyan kisebb, de 
fájdalommal járó sporttal kapcsolatos kellemetlenségek, 
mint a vízhólyag, a láb feltörése vagy a gombás 
fertzések…” 

(els rész) 

„…a cipnek lehetvé kell tennie az izzadság elpárolgását, 
és meg kell akadályoznia a küls nedvesség beszivárgását.” 

(második rész) 

Milyen kapcsolat áll fenn a mondat els és második része között? 

A mondat második része:  
 
 
 
 
 









Kódolás




 

4. 









Vizsgáld meg a következ mondatot, amelyet a cikk végérl idézünk!  
A mondatot két részre osztottuk: 

„Azért, hogy elkerülhetek legyenek az olyan kisebb, de 
fájdalommal járó sporttal kapcsolatos kellemetlenségek, 
mint a vízhólyag, a láb feltörése vagy a gombás 
fertzések…” 

(els rész) 

„…a cipnek lehetvé kell tennie az izzadság elpárolgását, 
és meg kell akadályoznia a küls nedvesség beszivárgását.” 

(második rész) 

Milyen kapcsolat áll fenn a mondat els és második része között? 

A mondat második része:  
 
 
 
 
 









Vissza a Tartalomhoz
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1. 



Forr bennem a düh, amikor azt látom, hogy az iskola falát már 
negyedszer tisztítják le, és festetik újra, hogy eltüntessék róla a 
graffitiket. A kreativitás csodálatra méltó dolog, de az ember 
találjon olyan önkifejezési módot, amely nem ró anyagi 
többletterheket a társadalomra. 

Miért szennyezzitek be a fiatalok jó hírét azzal, hogy oda 
festetek graffitit, ahová nem szabad?  

 A hivatásos mvészek sem az utcára akasztják ki a 
képeiket, nem igaz? Ehelyett inkább támogatókat keresnek, és 
törvényes kiállításokon szereznek hírnevet maguknak. 

Szerintem a középületek, kerítések és padok már 
önmagukban is malkotások. Igazán szívfacsaró látni, amikor 
graffitikkel rondítják el az épületeket, nem beszélve arról, hogy 
ez a módszer az ózonréteget is károsítja. Valójában nem is 
értem, hogy ezeket a bnöz mvészeket, miért nem zavarja, 
hogy „malkotásaikat” újra és újra eltüntetik szemünk ell. 

Helga 

Ízlés dolgában nem érdemes vitatkozni. A világot 
elárasztották a hirdetések és a reklámok. Vállalatok emblémái, 
üzletek nevei. Hatalmas hivalkodó poszterek lógnak a házak 
falán mindenfelé. Ez elfogadható? Többnyire igen. És a graffitik 
elfogadhatóak? Egyesek szerint igen, mások szerint nem. 

Ki fizeti a graffitik költségeit? Végeredményben ki fizeti meg 
a reklámot? Pontosan. A fogyasztó. 

A reklámtáblákat kiakasztó emberek talán kértek tled 
engedélyt? Nem. Akkor hát a graffitik festinek miért kellene 
engedélyt kérniük? Hiszen az egész csak kommunikáció, nem? 
– a neved, bandák nevei és hatalmas mvészi alkotások az 
utcán? 

Gondoljatok csak azokra a csíkos és kockás ruhákra, 
amelyek néhány évvel ezeltt jelentek meg a boltokban. És a 
sífelszerelésekre. A mintákat és a színeket gyakran egyenesen 
ezekrl a színpompás betonfalakról lopták el. Igazán furcsa, 
hogy amíg ezeket a mintákat és színeket elfogadják és 
csodálják, addig az ugyanolyan stílusú graffitiket borzalmasnak 
tartják. 

Nehéz idk járnak a mvészetre. 

Zsófi 
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2. 

Az elz oldalon található két levél az internetrl származik, és a graffitirl szól. A graffiti a 
falakra és más helyekre engedély nélkül felfestett kép vagy felirat. Hivatkozz rájuk a 
következ kérdések megválaszolásakor! 











 
 
 
 























             


• Azért, hogy megmutassa, hogy a reklám is lehet ugyanolyan tolakodó, mint a graffiti. 
• Azért, mert egyes emberek úgy tartják, hogy a reklám ugyanolyan csúnya, mint a 

festékszóróval készült m. 

1.	kérdés:		Graffiti	


 

2. 

Az elz oldalon található két levél az internetrl származik, és a graffitirl szól. A graffiti a 
falakra és más helyekre engedély nélkül felfestett kép vagy felirat. Hivatkozz rájuk a 
következ kérdések megválaszolásakor! 











 
 
 
 























             


• Azért, hogy megmutassa, hogy a reklám is lehet ugyanolyan tolakodó, mint a graffiti. 
• Azért, mert egyes emberek úgy tartják, hogy a reklám ugyanolyan csúnya, mint a 

festékszóróval készült m. 

Kódolás


 

2. 

Az elz oldalon található két levél az internetrl származik, és a graffitirl szól. A graffiti a 
falakra és más helyekre engedély nélkül felfestett kép vagy felirat. Hivatkozz rájuk a 
következ kérdések megválaszolásakor! 











 
 
 
 























             


• Azért, hogy megmutassa, hogy a reklám is lehet ugyanolyan tolakodó, mint a graffiti. 
• Azért, mert egyes emberek úgy tartják, hogy a reklám ugyanolyan csúnya, mint a 

festékszóróval készült m. 

2.	kérdés:		Graffiti	


 

2. 

Az elz oldalon található két levél az internetrl származik, és a graffitirl szól. A graffiti a 
falakra és más helyekre engedély nélkül felfestett kép vagy felirat. Hivatkozz rájuk a 
következ kérdések megválaszolásakor! 











 
 
 
 























             


• Azért, hogy megmutassa, hogy a reklám is lehet ugyanolyan tolakodó, mint a graffiti. 
• Azért, mert egyes emberek úgy tartják, hogy a reklám ugyanolyan csúnya, mint a 

festékszóróval készült m. 


 

2. 

Az elz oldalon található két levél az internetrl származik, és a graffitirl szól. A graffiti a 
falakra és más helyekre engedély nélkül felfestett kép vagy felirat. Hivatkozz rájuk a 
következ kérdések megválaszolásakor! 











 
 
 
 























             


• Azért, hogy megmutassa, hogy a reklám is lehet ugyanolyan tolakodó, mint a graffiti. 
• Azért, mert egyes emberek úgy tartják, hogy a reklám ugyanolyan csúnya, mint a 

festékszóróval készült m. 


 

3. 

• Azt állítja, hogy a reklám nem más, mint a graffiti legális formája. 
• Azt mondja, hogy a reklám olyan, mint a graffiti. 
• Mert nem kérnek engedélyt, hogy kitegyék az óriásplakátokat. [A válasz magában 

foglalja a reklámok és a graffiti közötti kapcsolatot.] 
• Mert ugyanúgy engedély nélkül jelennek meg a hirdetések, mint a graffitik.  
• Mert az óriásplakátok olyanok, mint a graffiti. [Minimális választ ad. Felismeri a 

hasonlóságot, anélkül, hogy kifejtené, mi is az.] 
• Mert az a megjelenítés egy másik módja.  
• Mert a hirdetk posztereket ragasztanak a falra, és azt gondolja, hogy az is graffiti. 
• Mert az is a falakon van. 
• Mert azok épp oly vonzóak vagy csúfak az emberi szem számára. 
• A reklámozásra hivatkozik, mert az elfogadott, a graffitivel ellentétben. [A graffiti és a 

reklám közötti hasonlóságot magában foglalja a válasz a kett eltér üzenete alapján.] 

 


• Azért, hogy lássuk, hogy a graffitinek is van létjogosultsága. 


 

• Ez része annak, hogy bizonyítson. 
• Csak úgy, példaként említi. 
• Ez csak egy stratégia. 
• Cégek logói, boltok nevei. 

 

• Jellemzi a graffitit. 
• Mert az emberek graffitit festenek rájuk. 
• A graffiti a reklámozás egy fajtája. 
• Azért, mert a graffiti egy ember vagy egy banda reklámja. [Az összehasonlítás alapját 

téves elképzelés adja: A graffiti a reklámozás egy fajtája.] 
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3.	kérdés:		Graffiti	


 

3. 

• Azt állítja, hogy a reklám nem más, mint a graffiti legális formája. 
• Azt mondja, hogy a reklám olyan, mint a graffiti. 
• Mert nem kérnek engedélyt, hogy kitegyék az óriásplakátokat. [A válasz magában 

foglalja a reklámok és a graffiti közötti kapcsolatot.] 
• Mert ugyanúgy engedély nélkül jelennek meg a hirdetések, mint a graffitik.  
• Mert az óriásplakátok olyanok, mint a graffiti. [Minimális választ ad. Felismeri a 

hasonlóságot, anélkül, hogy kifejtené, mi is az.] 
• Mert az a megjelenítés egy másik módja.  
• Mert a hirdetk posztereket ragasztanak a falra, és azt gondolja, hogy az is graffiti. 
• Mert az is a falakon van. 
• Mert azok épp oly vonzóak vagy csúfak az emberi szem számára. 
• A reklámozásra hivatkozik, mert az elfogadott, a graffitivel ellentétben. [A graffiti és a 

reklám közötti hasonlóságot magában foglalja a válasz a kett eltér üzenete alapján.] 

 


• Azért, hogy lássuk, hogy a graffitinek is van létjogosultsága. 


 

• Ez része annak, hogy bizonyítson. 
• Csak úgy, példaként említi. 
• Ez csak egy stratégia. 
• Cégek logói, boltok nevei. 

 

• Jellemzi a graffitit. 
• Mert az emberek graffitit festenek rájuk. 
• A graffiti a reklámozás egy fajtája. 
• Azért, mert a graffiti egy ember vagy egy banda reklámja. [Az összehasonlítás alapját 

téves elképzelés adja: A graffiti a reklámozás egy fajtája.] 
 









  





           

           




Kódolás


 

3. 

• Azt állítja, hogy a reklám nem más, mint a graffiti legális formája. 
• Azt mondja, hogy a reklám olyan, mint a graffiti. 
• Mert nem kérnek engedélyt, hogy kitegyék az óriásplakátokat. [A válasz magában 

foglalja a reklámok és a graffiti közötti kapcsolatot.] 
• Mert ugyanúgy engedély nélkül jelennek meg a hirdetések, mint a graffitik.  
• Mert az óriásplakátok olyanok, mint a graffiti. [Minimális választ ad. Felismeri a 

hasonlóságot, anélkül, hogy kifejtené, mi is az.] 
• Mert az a megjelenítés egy másik módja.  
• Mert a hirdetk posztereket ragasztanak a falra, és azt gondolja, hogy az is graffiti. 
• Mert az is a falakon van. 
• Mert azok épp oly vonzóak vagy csúfak az emberi szem számára. 
• A reklámozásra hivatkozik, mert az elfogadott, a graffitivel ellentétben. [A graffiti és a 

reklám közötti hasonlóságot magában foglalja a válasz a kett eltér üzenete alapján.] 

 


• Azért, hogy lássuk, hogy a graffitinek is van létjogosultsága. 


 

• Ez része annak, hogy bizonyítson. 
• Csak úgy, példaként említi. 
• Ez csak egy stratégia. 
• Cégek logói, boltok nevei. 

 

• Jellemzi a graffitit. 
• Mert az emberek graffitit festenek rájuk. 
• A graffiti a reklámozás egy fajtája. 
• Azért, mert a graffiti egy ember vagy egy banda reklámja. [Az összehasonlítás alapját 

téves elképzelés adja: A graffiti a reklámozás egy fajtája.] 
 









  





           

           





 

4. 

• Egyetértek Helgával. A graffiti illegális, ezért vandalizmusnak minsül. 
• Helga, mert én a graffiti ellen vagyok. [Minimális válasz.] 
• Zsófi. Képmutató dolognak tartom, hogy a graffitik készítit megbüntetik, aztán pedig 

milliókat keresnek azzal, hogy lemásolják mveiket. 
• Bizonyos fokig mindkettvel egyetértek. Úgy gondolom, hogy a közterületeken meg 

kell tiltani hogy a falra fessenek, de ugyanakkor lehetséget kellene adni ezeknek az 
embereknek arra, hogy valahol máshol készíthessék mveiket. 

• Zsófival, mert  tördik a mvészettel. 
• Mindkettvel egyetértek. A graffiti rossz, de a hirdetés ugyanolyan rossz, ezért nem 

leszek képmutató. 
• Helga, mert én a graffitit sem szeretem, de megértem Zsófi szempontját, hogy nem 

akarja elítélni az embereket, amiért olyasmit csinálnak, amiben hisznek. 
• Helgáéval. Igazán szomorú, hogy egy semmiségért teszik kockára a fiatalok jóhírét. 

[Határeset: valamennyi idézet, de szövegbe van ágyazva.] 
• Zsófi. Való igaz, hogy a graffitikbl lopott mintákat és színeket, amikkel boltokban is 

találkozhatunk, olyan emberek használják fel, akik elítélik a graffitit. [A magyarázat a 
szöveg részleteinek kombinációja, de ennek átírása azt mutatja, hogy a diák 
megértette a szöveget.] 


 

• Helgával, mert egyetértek azzal, hogy az embereknek olyan önkifejezési módot kell 
találniuk, amely nem jár többletköltséggel a társadalom számára. 

• Helga. Miért rontsuk a fiatalok jóhírét? 

 

• Zsófiéval, mert szerintem Helga levelében nem indokolja érveit. (Zsófi a reklámozásra 
hivatkozik érvelésében.) [Az érvelés stílusára, vagy jellegére hivatkozik.] 

• Helgával, mert sokkal több részletet írt le. [Az érvelés stílusára, vagy jellegére 
hivatkozik.] 

• Helgával értek egyet. [Nem támasztja alá álláspontját.] 
• Helga, mivel az  véleményét osztom. [Nem támasztja alá álláspontját.] 
• Mindkett, mivel meg tudom érteni Helga szempontját. De Zsófinak is igaza van. [Nem 

támasztja alá álláspontját.] 

 

• Inkább Helgával értek egyet. Úgy tnik, Zsófi nem biztos abban, amit gondol. 
• Helga, mert szerinte némelyikük tehetséges. [Félreértelmezi Helga érveit] 







 




           


................................................................................................................................  
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4.	kérdés:		Graffiti	


 

4. 

• Egyetértek Helgával. A graffiti illegális, ezért vandalizmusnak minsül. 
• Helga, mert én a graffiti ellen vagyok. [Minimális válasz.] 
• Zsófi. Képmutató dolognak tartom, hogy a graffitik készítit megbüntetik, aztán pedig 

milliókat keresnek azzal, hogy lemásolják mveiket. 
• Bizonyos fokig mindkettvel egyetértek. Úgy gondolom, hogy a közterületeken meg 

kell tiltani hogy a falra fessenek, de ugyanakkor lehetséget kellene adni ezeknek az 
embereknek arra, hogy valahol máshol készíthessék mveiket. 

• Zsófival, mert  tördik a mvészettel. 
• Mindkettvel egyetértek. A graffiti rossz, de a hirdetés ugyanolyan rossz, ezért nem 

leszek képmutató. 
• Helga, mert én a graffitit sem szeretem, de megértem Zsófi szempontját, hogy nem 

akarja elítélni az embereket, amiért olyasmit csinálnak, amiben hisznek. 
• Helgáéval. Igazán szomorú, hogy egy semmiségért teszik kockára a fiatalok jóhírét. 

[Határeset: valamennyi idézet, de szövegbe van ágyazva.] 
• Zsófi. Való igaz, hogy a graffitikbl lopott mintákat és színeket, amikkel boltokban is 

találkozhatunk, olyan emberek használják fel, akik elítélik a graffitit. [A magyarázat a 
szöveg részleteinek kombinációja, de ennek átírása azt mutatja, hogy a diák 
megértette a szöveget.] 


 

• Helgával, mert egyetértek azzal, hogy az embereknek olyan önkifejezési módot kell 
találniuk, amely nem jár többletköltséggel a társadalom számára. 

• Helga. Miért rontsuk a fiatalok jóhírét? 

 

• Zsófiéval, mert szerintem Helga levelében nem indokolja érveit. (Zsófi a reklámozásra 
hivatkozik érvelésében.) [Az érvelés stílusára, vagy jellegére hivatkozik.] 

• Helgával, mert sokkal több részletet írt le. [Az érvelés stílusára, vagy jellegére 
hivatkozik.] 

• Helgával értek egyet. [Nem támasztja alá álláspontját.] 
• Helga, mivel az  véleményét osztom. [Nem támasztja alá álláspontját.] 
• Mindkett, mivel meg tudom érteni Helga szempontját. De Zsófinak is igaza van. [Nem 

támasztja alá álláspontját.] 

 

• Inkább Helgával értek egyet. Úgy tnik, Zsófi nem biztos abban, amit gondol. 
• Helga, mert szerinte némelyikük tehetséges. [Félreértelmezi Helga érveit] 







 




           


................................................................................................................................  

Kódolás


 

5. 




           

        
        


• Helgáé jobb.  több megfontolandó szempontot ajánl és a graffitikészítk által okozott 
környezeti károkat is megemlíti, amit nagyon fontosnak tartok.  

• Helga levele hatásosabb, mert  közvetlenül a graffitik készítihez intézi levelét. 
• Úgy gondolom, hogy a kett közül Helga levele a jobb. Zsófi levelét egy kicsit 

elfogultnak találtam. 
• Úgy gondolom, hogy Zsófi nagyon jól érvel, de Helga levele jobban felépített. 
• Zsófi. Mert azt hiszem,  nem kifejezetten egy csoportnak írt. [Választását a szöveg 

tartalmának megfelelen magyarázza. A magyarázat értheten van megfogalmazva, 
ha úgy értelmezhet, hogy "Nem bánt senkit sem”.] 

• Tetszik Helga levele. Nagyon meggyzen érvel. 


         



• Helga. Mindennel egyetértek, amit mond. 
• Helga levele jobb. A graffiti drága és felesleges, ahogyan azt  is leírja. 

 

• Zsófi levele a jobb. 
• Zsófiét jobban lehetett érteni. 
• Helga érvei jobbak. 

 

• Helga levele jobb. Pontról pontra halad a kérdésben, majd eljut egy logikus 
konklúzióhoz. 

• Zsófiéval, mert  a levél végéig nem mondta el, kinek a pártján áll. 

Vissza a Tartalomhoz
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1. 



AZ ACOL INFLUENZA ELLENI VÉDOLTÁS PROGRAMJA 

Mint ahogy azt ön is biztosan tudja, az influenza gyorsan és nagy ervel támad télen. 
Áldozatait több hétre megbetegítheti. 

A legjobb védekezési mód a vírusfertzés ellen, ha szervezetünk egészséges és jó erben 
van. Különösen javasoljuk a mindennapi testmozgást és azt, hogy étrendjét sok gyümölccsel 
és zöldséggel egészítse ki. Ez felkészíti az immunrendszert a támadó vírusok elleni harcra. 

Az ACOL úgy határozott, hogy lehetvé teszi munkatársainak, hogy influenza elleni 
védoltással elzzék meg az alattomos vírus elterjedését. Az ACOL kérésére egy ápolón 
fogja beadni az oltóanyagot egy félnapos rendelés során, munkaid alatt, a november 17-
ével kezdd héten. Az oltás ingyenes és minden munkatársunk igénybe veheti. 

A részvétel önkéntes. Megkérünk minden munkatársunkat aki élni akar a lehetséggel, hogy 
írjon alá egy beleegyezési nyilatkozatot, amelyben kijelenti, hogy nem allergiás semmire és 
tisztában van azzal, hogy az oltás következtében esetleg kisebb mellékhatások léphetnek 
fel. 

Az orvosi útmutató szerint az oltás nem okoz influenzát a pácienseknél. Elfordulhat 
azonban néhány mellékhatás, mint például fáradtság, hemelkedés, enyhe fájdalom a 
karokban. 
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2. 

KINEK VAN SZÜKSÉGE A VÉDOLTÁSRA? 

Mindenkinek, aki szeretné magát megvédeni a vírusfertzéstl. 

Az oltás különösen ajánlott a 65 évnél idsebb személyek számára. Mindazonáltal az oltás 
kortól függetlenül ajánlott MINDENKINEK, aki valamilyen krónikus, gyengeséget okozó 
betegségben szenved, különösen szív-, tüd-, légúti- vagy cukorbetegség valamelyikében. 

Irodai környezetben MINDEN alkalmazott ki van téve annak a veszélynek, hogy elkapja az 
influenzát. 

KINEK NEM AJÁNLOTT BEOLTATNIA MAGÁT? 

Az olyan személyeknek, akik tojásérzékenyek vagy magas lázzal járó betegségben 
szenvednek, valamint terhes nknek. 

Ha valamilyen gyógyszert szed, vagy ha már volt rosszulléte influenza elleni oltás után, kérje 
ki kezelorvosa véleményét. 

Ha szeretné magát beoltatni a november 17-ével kezdd héten, kérjük jelezze ezt 
november 7-e eltt a személyzetisnek, Mátrai Ágnesnek. A pontos dátum és idpont 
kijelölése a nvér idbeosztása, a résztvevk száma és a munkatársak többségének 
megfelel idpontok alapján történik majd. Ha szeretné magát beoltatni erre a télre, de a 
megadott idpontok Önnek nem felelnek meg, akkor errl tájékoztassa Ágnest. Megfelel 
számú jelentkez esetén egy másik idpont is megszervezhet. 

Ha további információra van szüksége, kérjük keresse Ágnest (5577-es mellék).  

 

 

 jó egészségnek! 
Health 




 

3. 

Mátrai Ágnes, az ACOL nev cég személyzetise a vállalat munkatársai számára az 
elz két oldalon található közleményt fogalmazta meg. A közlemény alapján 
válaszolj a kérdésekre! 
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• Nem, nem volt jó ötlet az injekciós tt a szöveg elejére tenni. Ijeszten fest. [A 

szöveg arculatának egy részére utal, egy konkrét képre, (1).Saját, minsít 
terminust használ: “ijeszt” (2).] 

• Igen, a rajzok megtörik a szöveget, így könnyebb olvasni. [A szöveg 
elrendezésének egy adott jellemzjére utal (1).] 

• A vírus rajzfilmfigurára hasonlító képe barátságos. [Az illusztráció egy konkrét 
vonására utal (“rajzfilmfigurára hasonlít”) (1).] 

• Nem, a rajzok gyerekesek és nem kapcsolódnak a témához. [Saját szavaival 
fogalmazza meg a kérdésben is emltett jellemzket (“gyerekes”, “nem 
kapcsolódik a témához” (2).] 

• Igen, az írás stílusa könnyed és köznapi. [Saját szavaival fogalmazza meg az 
értékelést. (2)] 

• Igen, a szöveg stílusa barátságos és megkapó. [Saját szavaival fogalmazza 
meg a stílusra vonatkozó értékelést. (2)] 

• A szöveg túl hosszú. Az emberek nem fogják venni a fáradtságot, hogy 
végigolvassák. [A szöveg egy fontos jegyére utal, a mennyiségre (1). Saját 
szavaival fogalmazza meg az értékelést. (2)] 

• Nem erszakoskodik, hogy be kellene oltatnunk magunkat, pedig ez lenne a 
legmeggyzbb érv. [A válaszban utal a szóhasználatra és a szókészletre, 
valamint a stílusra. (2)] 

• Nem, a stílus túl hivatalos. [Vitatható, de elfogadhatóan alkalmazott, saját 
szavakkal megfogalmazott vélemény: “hivatalos” (2).] 
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• Nem, semmiképpen sem lehet az oltásról szóló üzenetet barátságos és 
bátorító hangnemben megfogalmazni. 

• Igen, sikerrel járt. Több lehetséget kínál, és megszervezi az oltás idpontját. 
Az egészségre vonatkozó tanácsokat is ad. 


 

• Igen, a közleménynek sikerül azt a benyomást keltenie, hogy ez egy jó ötlet. 
• Igen, a közlemény nagyon barátságos és bátorító. [Nem utal konkrétan egy 

jellemzre sem.] 
• Nem, nem járt sikerrel. 
• Nem, mert nem pontosak az információi. [A tartalomra utal, anélkül, hogy 

válaszát a „barátságos és biztató” vonalhoz kapcsolná.] 
• Igen, a képek biztatóak, és a felhívás stílusa is elfogadható. [“Az illusztrációk 

biztatóak” nem megy túl a kérdésben használt szóhasználaton, “a felhívás 
stílusa is elfogadható” túl homályos.] 

• Igen, sikerült neki, könnyen olvasható és világos. [Nem elég konkrét a 
megfogalmazás.] 

• Azt hiszem, jól sikerült neki. Képeket is tett a szövegbe és a szöveg is 
érdekes. [A képeket nem minsíti és az « érdekes » túl homályos.] 

 


• Igen, mindenkinek be kéne magát oltatnia. [Irreleváns és pontatlan.] 
• Nem, a képeknek semmi közük az üzenethez. [Téves.] 
• Igen, mert azt akarja elérni, hogy az emberek aggódjanak az influenza miatt. 

[Ez nem egyeztethet össze a “barátságos és bátorító” üzenettel.] 
• Jó, de ez csak egy vélemény. [Irreleváns.] 
• Igen, tömör választ adott arra, hogy mit kell tenni az influenza ellen. 

[Irreleváns – nem utal konkrétan a tartalomra.] 
• Igen, csak a tényeket sorolja fel [Irreleváns.] 
• Igen, mert minél több embernek be kellene oltatnia magát. [Az oltásról 

fogalmaz meg egy általános véleményt, de nem utal konkrétan se a stílusra, se 
a tartalomra.] 

• Igen, mivel senki sem akar beteg lenni. Mindenki egszséges akar maradni. 
[Irreleváns.] 
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7. 

• Az oltás veszélyes lehet bizonyos személyek számára (például terhes nknek) 
[Megfogalmazza az ellentmondást.] 

• Nem, mert továbbolvasva, néhány sorral lejjebb kiderül, hogy bizonyos 
emberek jobban teszik, ha nem oltatják be magukat; viszont összességében 
véve Ágnes azt szeretné, ha az emberek beoltatnák magukat. 

• Igen, mert azt írja, hogy “mindenkinek”, utána meg azt írja le, hogy ki ne 
oltassa be magát.  [Azonosítja az ellentmondást.] 

• Ez a sor azt sugallja, hogy az embereknek szükségük van a védoltásra, ami 
nem igaz. [Röviden utal az ellentmondásra.] 

• Igen, valamennyire igen! Lehet, hogy: „Mindenkinek, aki védekezni akar a 
vírus ellen, kivéve azokat, akik valamilyen kockázatnak vannak kitéve” [Az 
átfogalmazás azt implikálja, hogy megértette az ellentmondást.]. 

          

          



• Ezt a mondatot ki kell hagyni, mert az oltás önmagában nem garantálja, hogy 
nem fogjuk megkapni az influenzát. 

• Nem ért egyet vele, annak ellenére, hogy úgy hangzik, mintha biztosan 
elkapnád az influenzát, ha nem oltatnád be magad. 

• Nem jelent teljes védettséget, ha valakit beoltanak. 
• A mondatot ki kell hagyni, mert nem mindenki kapja el az influenzát, fleg ha 

fitt és jó erben van.  
• Egyetértek, mert sokkal jobbnak festi le az oltást, mint a valóságban. 

[Felismeri, hogy túlzással áll szemben, de nem ad konkrétabb választ.] 


 

(1) Jelzi, hogy a kijelentésnek ereje van, hatásos és/vagy bátorító, anélkül, 
hogy kitérne arra, hogy esetleg ellentmondásos, vagy félrevezet. 
VAGY  

(2) Jelzi, hogy a “Mindenkinek, aki védelmet akar a vírus ellen” felesleges 
mert teljesen nyilvánvaló dolgokat mond ki. 

• Jól tette, hogy ezt odaírta, mert ez bátorítani fogja az embereket. [1] 
• Ezt a mondatot ott kell hagyni, mert jobban hangsúlyozza az üzenetet. [1] 
• Szerintem ki kellene hagyni ezeket a mondatokat, mert azt mondani sem kell, 

hogy mindenki akar védelmet a vírus ellen, mégha ezt nem is a védoltás 
révén érik el. [2] 

 


• Meg kell hagyni, ez így jó. [Nem magyaráz.] 
• Az alcím helyére egy másik rajzot kellett volna tenni. [Nem magyaráz.] 
• Igen, ez a mondat félreértésre ad okot és problémákat okozhat. [Nem 

magyaráz.] 

      


• Ki kellett volna hagyni, mert mindenkinek jogában áll szabadon dönteni. 
[Félreérti a szöveg hangnemét, hiszen nem parancsról van szó.] 

• Szerintem az INFLUENZA szót az AZ és a VÍRUS közé kellett volna tenni, 
mert így az ember azt gondolhatja, hogy a vírusról van szó és nem az 
influenzáról. [Tévesen értelmezi a « félrevezet » szót.] 

• Igen, az embereket, de lehet, hogy félnek az injekciósttl. [Irreleváns.] 
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vírus ellen, kivéve azokat, akik valamilyen kockázatnak vannak kitéve” [Az 
átfogalmazás azt implikálja, hogy megértette az ellentmondást.]. 

          

          



• Ezt a mondatot ki kell hagyni, mert az oltás önmagában nem garantálja, hogy 
nem fogjuk megkapni az influenzát. 

• Nem ért egyet vele, annak ellenére, hogy úgy hangzik, mintha biztosan 
elkapnád az influenzát, ha nem oltatnád be magad. 

• Nem jelent teljes védettséget, ha valakit beoltanak. 
• A mondatot ki kell hagyni, mert nem mindenki kapja el az influenzát, fleg ha 

fitt és jó erben van.  
• Egyetértek, mert sokkal jobbnak festi le az oltást, mint a valóságban. 

[Felismeri, hogy túlzással áll szemben, de nem ad konkrétabb választ.] 


 

(1) Jelzi, hogy a kijelentésnek ereje van, hatásos és/vagy bátorító, anélkül, 
hogy kitérne arra, hogy esetleg ellentmondásos, vagy félrevezet. 
VAGY  

(2) Jelzi, hogy a “Mindenkinek, aki védelmet akar a vírus ellen” felesleges 
mert teljesen nyilvánvaló dolgokat mond ki. 

• Jól tette, hogy ezt odaírta, mert ez bátorítani fogja az embereket. [1] 
• Ezt a mondatot ott kell hagyni, mert jobban hangsúlyozza az üzenetet. [1] 
• Szerintem ki kellene hagyni ezeket a mondatokat, mert azt mondani sem kell, 

hogy mindenki akar védelmet a vírus ellen, mégha ezt nem is a védoltás 
révén érik el. [2] 

 


• Meg kell hagyni, ez így jó. [Nem magyaráz.] 
• Az alcím helyére egy másik rajzot kellett volna tenni. [Nem magyaráz.] 
• Igen, ez a mondat félreértésre ad okot és problémákat okozhat. [Nem 

magyaráz.] 

      


• Ki kellett volna hagyni, mert mindenkinek jogában áll szabadon dönteni. 
[Félreérti a szöveg hangnemét, hiszen nem parancsról van szó.] 

• Szerintem az INFLUENZA szót az AZ és a VÍRUS közé kellett volna tenni, 
mert így az ember azt gondolhatja, hogy a vírusról van szó és nem az 
influenzáról. [Tévesen értelmezi a « félrevezet » szót.] 

• Igen, az embereket, de lehet, hogy félnek az injekciósttl. [Irreleváns.] 

5.	Influenza	
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1. 

PLAN International – Az 1996-os pénzügyi évben megvalósított programok eredményei 

Dél- és Kelet-Afrikai Régió  RESA 
 

Egészséges fejlõdés 
4 vagy kevesebb szobával rendelkezõ egészségügyi állomások száma 1 0 6 0 7 1 2 0 9 26 
1 napos képzéssel rendelkezõ egészségügyi dolgozók száma 1 053 0 719 0 425 1 003 20 80 1 085 4 385 
Egy hétnél hosszabb ideig tartó kiegészítõ táplálkozásban részesült 
gyermekek száma 

10 195 0 2 240 2 400 0 0 0 0 251 402 266 237 

Egészségügyi vagy fogászati ellátásban anyagi támogatást kapott gyerekek 
száma 

984 0 396 0 305 0 581 0 17 2 283 

 

Oktatás            

1 hetes képzésben részesült tanárok száma 0 0 367 0 970 115 565 0 303 2 320 
Vásárolt, adományként kapott iskolai füzetek száma 667 0 0 41 200 0 69 106 0 150 0 111 123 
Vásárolt, adományként kapott tankönyvek száma 0 0 45 650 9 600 1 182 8 769 7 285 150 58 387 131 023 
Vásárolt, készített, adományként kapott iskolai egyenruhák száma 8 897 0 5 761 0 2 000 6 040 0 0 434 23 132 
Beiratkozáskor segélyben részesült, ösztöndíjat kapó gyerekek száma 12 321 0 1 598 0 154 0 0 0 2 014 16 087 
Készített, vásárolt, adományként kapott iskolapadok száma 3 200 0 3 689 250 1 564 1 725 1 794 0 4 109 16 331 
Állandó használatra épített osztálytermek száma 44 0 50 8 93 31 45 0 82 353 
Helyrehozott osztálytermek száma 0 0 34 0 0 14 0 0 33 81 
Ebben a pénzügyi évben írás-olvasás oktatásban részt vett felnõttek száma 1 160 0 3 000 568 3 617 0 0 0 350 8 695 

 

Lakókörnyezet            

Épített, kiásott latrinák vagy vécék száma 50 0 2 403 0 57 162 23 96 4 311 7 102 
Új csatornahálózatra kapcsolt házak száma 143 0 0 0 0 0 0 0 0 143 
Ásott, helyreállított kutak (vagy foglalt forrásvizek ) száma 0 0 15 0 7 13 0 0 159 194 
Sikerrel fúrt új kutak száma 0 0 8 93 14 0 27 0 220 362 
Megépített ivóvízrendszerek száma 0 0 28 0 1 0 0 0 0 29 
Helyreállított, feljavított ivóvízrendszer 0 0 392 0 2 0 0 0 31 425 
A PLAN projekt segítségével helyreállított házak száma 265 0 520 0 0 0 1 0 2 788 
A juttatásban részesülõknek épített új lakások száma 225 0 596 0 0 2 6 0 313 1 142 
Épített vagy helyrehozott közösségi házak száma 2 0 2 0 3 0 3 0 2 12 
1 vagy többnapos képzésben részt vett önkormányzati vezetõk száma 2 214 95 3 522 232 200 3 575 814 20 2 693 13 365 
Megjavított utak hossza kilométerben 1.2 0 26 0 0 0 0 0 53.4 80.6 
Felépített hidak száma 0 0 4 2 11 0 0 0 1 18 
A talajerózió ellenõrzésébõl közvetlenül elõnyt élvezõ családok száma 0 0 1 092 0 1 500 0 0 0 18 405 20 997 
A villamosítási terv révén újonnan ellátott lakások száma 448 0 2 0 0 0 0 0 44 494 
 



 


 

2. 

Az elz oldalon lév táblázat a PLAN International nev nemzetközi segélyszervezet által 
közölt beszámoló része. A PLAN egyik mködési területén (Dél- és Kelet-Afrika) végrehajtott 
tevékenységérl ad tájékoztatást. A táblázat alapján válaszolj a következ kérdésekre! 
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3. 





(1) A PLAN beavatkozásának alacsony aránya (az információt alátámasztja a táblázat) 
ÉS,  
(2) Etiópia szegénysége (a kérdésben megadott információ). 
• A segélyszervezetek gyakran a helyi emberek kiképzésével kezdik meg munkájukat, 

úgyhogy én azt mondanám, hogy a PLAN csak 1996-ban kezdett el Etiópiában 
dolgozni. 

• Lehet, hogy a szociális munkások kiképzése az egyetlen segítség, amit nyújtani 
tudnak. Lehet, hogy nem a kórházakon és az iskolákon keresztül adják a többi, segít 
munkát. 

• Lehet, hogy más külföldi segélyszervezetek gyógyszereket stb. adnak és a PLAN –
nek tudnia kell, hogy hogyan irányítsák az országot. [A válasz magában foglalja az 
utalást az önkormányzat vezetinek kiképzésére.] 


 





(1) A PLAN beavatkozásának alacsony aránya (az információt alátámasztja a táblázat) 
ÉS,  
(2) Etiópia szegénysége (a kérdésben megadott információ) 
• Nehéz lehet kiosztani a segélyt, mert akkora a káosz. 
• Lehet, hogy háború van, és ilyenkor nehéz segítséget adni. 
• Nem tudják, hogyan segíthetnének. 
• Ha más szervezetek is segítenek Etiópiának, akkor a PLANnek kevesebb a dolga. 
• Elképzelhetnek tartom, hogy elször más országoknak segítettek és Etiópiának majd 

a közeljövben segítenek. 
• Lehet, hogy Etiópia népének olyan kulturális hagyományai vannak, amelyek 

megnehezítik a külföldiekkel való érintkezést. 
• Szerintem túl sok segítséget adnak más országoknak, és kihagyják Etiópiát. Lehet, 

hogy a Plan Internationalnek nincs elég pénze az összes ország megsegítésére. 


 

 




• Etiópiának nincs akkora szüksége a PLAN segítségére, mint más országoknak. 
[Felhasználja a táblázatban szerepl adatokat, de nem veszi figyelembe a kérdésben 
megjelen, Etiópia szegénységére vonatkozó adatokat.] 

• Etiópia nem olyan szegény, mint a többi ország, úgyhogy nincs akkora szüksége a 
PLAN segítségére. [A táblázatból vett információkra támaszkodik, de nem veszi 
figyelembe a kérdésben megjelen, Etiópia szegénységére vonatkozó adatokat.] 

• Lehet, hogy Etiópiának inkább a közösségi vezetk segítségére lenne szüksége, nem 
pedig más országokéra. [A táblázatból vett infromációkra támaszkodik, de nem veszi 
figyelembe a kérdésben megjelen, Etiópia szegénységére vonatkozó adatokat.] 
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ÉS,  
(2) Etiópia szegénysége (a kérdésben megadott információ) 
• Nehéz lehet kiosztani a segélyt, mert akkora a káosz. 
• Lehet, hogy háború van, és ilyenkor nehéz segítséget adni. 
• Nem tudják, hogyan segíthetnének. 
• Ha más szervezetek is segítenek Etiópiának, akkor a PLANnek kevesebb a dolga. 
• Elképzelhetnek tartom, hogy elször más országoknak segítettek és Etiópiának majd 

a közeljövben segítenek. 
• Lehet, hogy Etiópia népének olyan kulturális hagyományai vannak, amelyek 

megnehezítik a külföldiekkel való érintkezést. 
• Szerintem túl sok segítséget adnak más országoknak, és kihagyják Etiópiát. Lehet, 

hogy a Plan Internationalnek nincs elég pénze az összes ország megsegítésére. 


 

 




• Etiópiának nincs akkora szüksége a PLAN segítségére, mint más országoknak. 
[Felhasználja a táblázatban szerepl adatokat, de nem veszi figyelembe a kérdésben 
megjelen, Etiópia szegénységére vonatkozó adatokat.] 
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pedig más országokéra. [A táblázatból vett infromációkra támaszkodik, de nem veszi 
figyelembe a kérdésben megjelen, Etiópia szegénységére vonatkozó adatokat.] 

 


 

4. 




• (1) Az etiópiai tevékenység azon szintjével, amit a diák a 20. kérdés válaszában 
megjelölt (magának a magyarázatnak nem kell feltétlenül igaznak lennie) ÉS,  

• (2) Etiópia szegénysége (a kérdésben megadott információ) 
• [A 20. kérdésre adott válasz: A beatkozások aránya Etiópiában viszonylag magas 

volt.] Etiópia szegényebb, mint a többi ország abban a körzetben, ezért sokkal több 
segítségre van szükség. 

• [A 20. kérdésre adott válasz: Körülbelül ugyanolyan volt, mint a térség többi 
országában:] Egyenlen van elosztva a segítség, hogy ne legyen versengés az 
országok között.

  

• Etiópiában nem végeznek olyan sok munkát. [Megismétli a 20. kérdés B válaszában 
megadott információt, anélkül, hogy megmagyarázná.] 

• A PLAN alig tesz valamit Etiópiában. 

  

• Többet kellene adniuk Etiópiának. 
• Csak szociális munkásokat képeznek. Úgy tnik, nem tesznek semmit sem az 

egészség- és oktatásügyért. [Nem magyarázza meg a beavatkozás arányát.] 
• A PLAN International etiópiai tevékenysége magasabb, mint az összes országban 

folytatott. [Megismétli a 20. kérdésre adott téves informácót, anélkül, hogy 
megpróbálna magyarázatot adni rá.] 

• A PLAN minden országra ugyanannyit szán. [Megismétli a 20. kérdésre adott téves 
informácót, anélkül, hogy megpróbálna magyarázatot adni rá.] 
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1. 



SZERKESZTSÉGÜNKBL 

A technológia új törvények 
létrehozását követeli 

 
A TUDOMÁNY gyakran a törvény és az etika 

eltt jár. Ez történt drámai módon 1945-ben az 
atombomba bevetésekor, amely elpusztította az 
életet, és ez történik ma az élet megteremtése 
érdekében, hogy különböz technikák 
alkalmazásával legyzzük az emberi meddséget. 

Sokan osztoztak az angol Brown család 
örömében, amikor Louise, az els lombikbébi 
megszületett. Más újdonságokra is 
rácsodálkozhattunk. Legutóbb azoknak az 
egészséges csecsemknek a megszületésére, akik 
korábban fagyasztott embriókként várták a 
megfelel pillanatot, hogy beültessék ket leend 
édesanyjukba. 

Ausztráliában két ilyen fagyasztott embrió 
esetében azonban jogi és etikai kérdések vihara 
támadt fel. Az embriókat  Mario Rios feleségébe, 
Elsa Riosba szerették volna beültetni. Egy korábbi 
embrió beültetésekor nem jártak sikerrel, és 
szerettek volna még egy lehetséget, hogy szülk 
lehessenek. Mieltt azonban megkapták volna ezt, 
Elsa és Mario Rios repülgép-szerencsétlenségben 
meghalt. 

Mi volt ekkor az ausztrál kórház teendje a 
lefagyaszott embriókkal? Be lehet-e ket valaki 
másba ültetni? Számos jelentkez akadt. Vagy az 
embriók tulajdonképpen a Rios család hagyatékát 
képezik? Esetleg el kell ket pusztítani? A Rios 
család értheten nem rendelkezett az embriók 
sorsáról. 

Az ausztrálok bizottságot hoztak létre  az ügy 
tanulmányozására. Az elmúlt héten a bizottság 
jelentést tett. A bizottság döntése értelmében az 
embriókat fel kell olvasztani, mert az embriók 
másnak adományozása a „létrehozók” 
beleegyezését igényelné, de ez nem történt meg. 

A bizottság kimondta azt is, hogy az embriók 
jelenlegi állapotukban nem léteznek és nincsenek 
jogaik, így elpusztíthatók. 

A bizottság tagjai tisztában voltak azzal, hogy 
nagyon kényes jogi és etikai kérdésben járnak el. 
Ezért azt szorgalmazták, hogy állásfoglalásuk után 
három hónapig hallgattassék meg a közvélemény 
is. Ha a többség felháborodik és nemet mond az 
embriók elpusztítására, akkor a bizottság 
újragondolja az álláspontját. 

Ma már azok a párok, akik Sydney Queen 
Victoria kórházában mesterséges 
megtermékenyítési programra jelentkeznek, 
kötelesek meghatározni, hogy mi a teend az 
embriókkal, ha velük, a szülkkel történik valami. 
Így a Rios családéhoz hasonló eset többé nem 
fordulhat el.  

És mi a helyzet más hasonló, bonyolult 
kérdésekben? Nemrég Franciaországban egy 
nnek bíróságra kellett mennie, mert elhunyt 
férjének spermájából szeretett volna gyermeket. 
Mi a teend egy ilyen kérelem esetében? Mit kell 
tenni, ha például egy béranya megszegi a 
szerzdést és nem adja át a gyermeket annak, 
akinek odaígérte? 

Társadalmunk régóta képtelen érvényesíthet 
szabályokat felállítani az atomer romboló 
lehetségeinek megfékezésére. Ennek a hibának 
most aratjuk le a rémálomba ill termését. A 
tudósoknak az a képessége, hogy a nemzést el 
tudják segíteni vagy meg tudják akadályozni, 
sokféle visszaélésre ad lehetséget. Az etikai és 
jogi határokat meg kell húzni, még mieltt túl kés 
lenne. 

 

2. 

A szemközti oldalon található „A technológia új törvények létrehozását követeli” cím 
újságcikk segítségével válaszolj az alábbi kérdésekre! 
















 



(1) „bizottságot hoztak létre” 
(2) „állásfoglalásuk után három hónapig hallgattassék meg a közvélemény is.” 

• [Aláhúzza] … Az ausztrálok bizottságot hoztak létre az ügy tanulmányozására.… 
[A diák aláhúzott egy releváns részt is.] 

• [Aláhúzza] … Az ausztrálok bizottságot hoztak létre az ügy tanulmányozására ... 
azt szorgalmazták, hogy állásfoglalásuk után három hónapig hallgattassék meg a 
közvélemény is … [A diák a szöveg mindkét részletét aláhúzta.] 

• [Aláhúzza] … Az ausztrálok bizottságot hoztak létre az ügy tanulmányozására. 
…és  … Nemrég Franciaországban egy nnek bíróságra kellett mennie, mert 
elhunyt férjének spermájából szeretett volna gyermeket … [A szöveg egy részlete 
helyesen alá van húzva; a másik aláhúzás a következ kérdésre is vonatkozhat, 
ezért elfogadható.] 


 

• [Aláhúzza] … A bizottság döntése értelmében az embriókat fel kell olvasztani, 
mert az embriók másnak adományozása a „létrehozók” beleegyezését igényelné, 
de ez nem történt meg …[A diák a szöveg egy nem ide tartozó részét húzta alá.] 

• [Aláhúzza] … Az ausztrálok bizottságot hoztak létre az ügy tanulmányozására …   
és   … A tudósoknak az a képessége, hogy a nemzést el tudják segíteni vagy 
meg tudják akadályozni, sokféle visszaélésre ad lehetséget … [A szöveg egy 
részlete alá van húzva helyesen, de a másik aláhúzást nem lehet a következ 
kérdésre adott válaszként értelmezni, ezért nem lehet elfogadni.] 
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• Életre hívta annak szükségességét, hogy megállapítsák, mit kell tenni az 
embriókkal, ha valami történik a donorral, és annak a törvénynek a létrejöttét, hogy 
mi a teend, ha a béranya nem akarja feladni a gyereket. 

 



 

• Lefagyasztották a spermát és azt a felhasználásig lefagyasztva kell tartani.  
[Irreleváns válasz.] 

• — az embriók a hagyaték részét képzik — be lehet–e azokat ültetni valaki másba. 
[Nem világos, hogy a cikk melyik részére utalnak. Ha mindkét esetben a Rios-
ügyre, akkor az még elfogadható (ld a 2. bekezdést az 1-es kód alatt). Ha a francia 
n esetére is utal a második pontban, akkor félreértette a kérdést, mivel a feleség 
nem „valaki más”.] 
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