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A szerkesztség

mindent megtesz az Internetrl származó képek és anyagok szerzi jogainak tisztázásáért.

Az
.

jogvédelemben

részesülnek.

.

.

ismeretlen forrásból szerzett

dokumentumok

jogai-

nak tisztázása érdekében kérjük a szerzk jelentkezéséi
szerzi joguk hitelt érdeml igazolásával.
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Internet

Az origo Magyarország válogatott programjaival.

•|[

origo J

Az Internet megszelídítve.

Magyarul.

adatrögzítés
|

mágnesszalag

4

jljLz ORIGO-n

elindulva megtudhatja, hogy

mi történik

a világpolitikában, mit fzzön, ha nincs ötlete, hogyan
kell az E-MAiL-t kezelni és

érdekes.

mi

héten a TV-ben, ami

lesz a

Megszelídítettük az Internetet,

egyszeren használhassa. Magyarul

.

hogy

Ön

Edison

k@lauz

a szuperkomputer

Isten,
ét hete

hanem

Long Islanden - ami long ugyan, de nem island,
félsziget - érdekes filozófiai felismerést tettem.

Barátom és kliensem, Eli Katz, akivel karácsonyi reklámkampányáról tárgyaltunk a www.fra grancecou nter.

com

és a

w \v\v. c o s m e

t i cs

cou nler.com számára (amely

melegen ajánlom minden szíves hölgyolvasó

site-okat

énknél, akkor valószínleg azt

amiket hívsz. Vagyis a

A vita eldlt:
tud, s

hímnem hálózatos figyelemébe), hozzánk fordult,

nevette magát.

Éppen a rendszeres adatközlésrl

hogyan fogjuk hetente átküldeni az információt

és el-

folyt a szó,

hogy
mi-

arról, ki mit,

kor és hogyan csinált a networkünkön, mieltt kölnit vásárolt volna,

amikor barátomnak eszébe

jutott

egy korábbi

rabbiképzs korából. Igen, mindenféle érdekes
a

web középpontjába

benten nagy

ambiciózus,

a „soft”

a

site

háttérrel kerülnek

webes gyülekezetbl

a weben,

Övé

Eli vi-

stílusával

meg tudja mondani, hogy másnap

ha van

csak

jövbe

Isten,

meg sem

gombot

nem nagy

látás

kunszt mostantól,

akkor valóban mindent

kell erltetnie

és mindent

lát,

olvasásakor

érdemes

figyelni

az alábbi

jelekre:

a komputeren.”

Ettl aztán megállt a szívverésem. Tényleg, gyakran nincs

idnk gondolkodni nekünk, az Interneten nagy sebességgel száguldó szakembereknek. De ha vesszük a fáradságot, és elkezdünk gondolkodni azon, hogy mit

is

formáció összegyjtése és elemzése
szinten, s

mindennek közepén az

lett

Internet

hevernek elttünk, amelyeket nagyon
sebességgel

a kulcskérdés

in-

minden

Újfajta képességek

áll.

könny használni

a fény-

mköd masinák segítségével.

Másnap kinyitom

és

Cikk, amit mindenki

figyelmébe ajánlunk:

építünk, akkor ráébredünk

annak elképeszt jelentségére. Merthogy a mai világban az

Szakmai jelleg
információ, vagy

a Wall Street Journalt, és elképedek ismét.

A

címlapon szerepel egy web-site, a www.thetrip.com, amelynek

amely nem lebecsülend, dollármilliós

egyik funkciója a corporate jetek útjainak jelen idej számontartá-

az egyik

Lapunk

magát, csupán lekattinta-

legmenbb

tekintélyt parancsoló piaci erejével.

e-commerce

még

szakemberek, és megdöb-

képzettség bölcsésztípusok száma.

ebbl

szont kiemelkedik

fiatal

vitája,

még

nia egy-két

és kedvesének, feleségének karácsonyi ajándékán gon-

dolkodó

is

mit fogsz csinálni, elemezve szokásaidat és a telefonszámokat.

egyéb okból a

köznyelvtl
eltávolodott,

meg

bevételekkel jelenik

Azt mondja
hegyig

Eli,

a reklámpiacon.

sa.

hogy így utólag már csak nevet azokon a kés-

men vitákon, amelyeket pár évvel ezeltt Isten megfigye-

lképességérl

és adatbázisáról folytatott az ateistákkal.

„Mert

gondolj csak bele, barátom: reggel hatkor Virginiában beszálltál a
taxiba,

amelynek rádiója automatikusan

tájékoztatta a központi

diszpécser komputerét a fuvarról, majd fizettél a kreditkártyáddal
a sofrnek, amit rögzített az America Express számítógépe. Felszálltál a shuttle-ra a beszállókártyával,

amit hat harminckor a

Dulles Airporton a United Airlines e-ticket komputere adott ki ne-

Megnézem

a

weben vagy

miért

tók a

kijáratnál,

az autópálya-

amit a többivel együtt közlekedési kamerák figyelnek a

nap 24 órájában. Egy szó, mint száz: minden lépésedet ismerik a

ó,

,

...

eldöntm,

a vezeti

re-

el-

kokba

is

egyszer
afelé,

világ,

nincsenek titkok, és rohamléptekkel

hogy választ adjunk majd’ minden kérdésre -

legalábbis „kifelé”, a többé-kevésbé

sadalom
ni,

tit-

felé.

És aki

tudja,

emberek

hogy melyik

site-ra

által szervezett tár-

érdemes

nem

is

a legújabbak és

csak

újabb a mi-

vitairat,

gondolat:

ellátogat-

^Control your

desti ny. or

a sorsod, vagy valaki

más

somebodv els fijanlT (ellenrizd
meg) - mondta Jack Welch, a

fajta

Levél, vagy

teszi

General Electric pátriárkája. Ez lehetne a jelmondata ennek az
technológiája

Vélemény,

képes kifejleszteni azt az újfajta tudást, amelyre szükség van

rektl lehet megtanulni.

csak

„ugorgyunk”:

beleláthatunk a Hálózat segítségével.

az újfajta siker elérésének érdekében. Amit szintén a kompute-

még

bácsi jelszavát:

életrl, a házassági állapotról, az utazási, vásárlási szokásokról, az

orvosi jelentésekrl nyerhetünk képet, de a legféltettebb üzleti

cében tudják, hogy mit
nálsz, és ezek

olvasóink
kiadhatják Pósalaki

komputerek, a nap minden percsi-

„magasan szárnyaló”
cikk, aminél laikus

és

A legféltettebb üzleti titkok is átlátha-

web segítségével. Nem csak a hitelképességrl,

Nyitott,

letértél

- véleményével,

elemzk -

nagyon nagy valószínséggel a Coca Cola egyik

pült rögtön vissza Atlantába.

igyekszünk

Majd

hogy melyik világcég

információt összehasonlítom az

csúcsvezéreknek fenntartott gépe néhány percre Virginiában, és

E-Z Passzal az alagút

a Bell Atlantic számítógépe rögzített.

Az

ezer helyen elérhet

is szállt le

után, aztán felhívtál egy-két klienst az úton a mobiltelefonnal, amit

ked. Fizetted az úti díjat a komputerizált

a site-ot reggel, és kitalálom,

kivel tárgyalt aznap.

valóságnak, amelyben

itt,

levélcímet (e-mail)

új-

Észak- Ameriká-

tartalmazó

írás:

egy példa: a mostani kongresszusi választások az elsk az Egyesült Államok történetében, ahol az aktív választók

meggyzésé-

nek szempontjából a web talán fontosabb,

Fontos figyelmeztetés,
szabályismertetés:

mint bármely más médium. Ettl megint
csak az jut eszembe, amit a felvilágosodás

korának magyar gondolkodói így fogal-

maztak meg: „Vigyázó szemetek Párizsra
vessétek!” Csak a millennium környékén

ez inkább úgy hangzik: „Vigyázó szemetek

Talány, kérdés,

a Hálóra vessétek!”

És mindez „God’s Speed!”-del, azaz

Is-

John Glenn csapata a Discoveryn visszaidézte az

Ha

els amerikai rutazás mondatát.

hiszünk Istenben, ha nem, egy

kalauz

új isten
Internet

@ktuahs

Wyári Mikulások?

(S{

)

was nght 'round
the holidays and

all

through thc liousc

The

kids

fidgetv,

*

*

I

were
;

"Loölcs likc a job fór

Mousd"

thc

V

and

Mom said,

A világ legboldogabb helyének kikiáltott Disneylandben bizony csak
a mesébl ismerik a havat vagy a rénszarvasszánon érkez Mikulást,
mégis ide, a Los Angeles-i nyárba is a hagyományos jelképrendszerrel érkeznek el a decemberi ünnepek: szánon fényképezteti magát
a Télapónak beöltözött Goofy farkas a feldíszített, „havas” karácsonyfa alatt. Azaz Goofy csak egy ideig vállalta a helyettesítést, ugyanis be van osztva a dolog: november 1 -jétl 25-éig
tartott fogadóórát Santa Goofy, s 26-ától december 24-éig már
átvette a szolgálatot az igazi Santa Claus...
A hétköznapokon is ünnepi köntösben pompázó Disneylandbe november 1 -jétl január 3-áig beköltöznek az ünnepnapok
(„Holidays”), s a két hónapra széthúzott ünneplés heteiben nem
csak az ilyenkor e tájon szokásos 15-20 fokos langymeleg, hanem
a szeretet ünnepének melege is átjárja meseország levegjét.
Country Bear meseszínházában errl énekelnek a kis ál
"
latfigurák, Jingle-Ben köszönti a Main Street utcáján sé
tálót, és persze gyönyör karácsonyfák díszelegnek
mindenfelé, a Town Square-en felállított és feldíszített
feny' magasabb 60 lábnál... Ha kellen szerencsések
vagyunk, kaphatunk ajándékot Mickey Mouse-tól és
| ***
barátaitól, s karácsonyi süteménnyel is megkínálnak
bennünket a mesefigurák, amit kifejezetten nekünk sütött
Minney, vagy ha nem , hát Disney-ország kiváló cukrászai
Egyfajta ajándéknak tekintik a park üzemelteti, hogy van valami

^

.

hai what

io

our u ondering
e ves should appear

Bút

•

a placc to decoratc

holidav cookics-cat
too,

have no

cs, all

over thc

them

7^0

fca

Park thcrc wcrc

new

things to sec

The Christmas

Spéciid" atjj

Country Bear Playhousc
fiiba us with glce.

amit „varázslatos áron” kínál
nak: a mostantól karácsonyig

minden hétköznap délután
4-tl érvényes belépést ki
náló bérlet alig kerül töb
be, mint egy napijegy.
(Négy után legalább
annyi látnivaló van a

N tretching

int

thc

(£7* -v skv, measuring
sixtv fcct

;

tall

StiKxl the world’s-

best Christmas trec

and

that's

nt

all.

,

Bbf lShi' Qbt

@ktuális
parkban, mint napközben, kivilágítva minden

Jp8*i

a*
Vy’j*

ünnepibb, még mesésebb, még gyönyörbb, ráadásul ilyenkor kezdenek hangolni
0 „New Orleans” zenészei, ilyenkor kezdd-

még

M

*•

PSSáfr
?'

•
,

nek az esti parádék...)
Ha a www.disney.com/Disneyland ol- |
dalakon az újdonságokra kérdezünk rá, r
akkor legfbb látnivalóként ugyancsak
a karácsonyi díszbe öltözött mesebi&
x
..i!í i.
_
_
n
-i

••

i

i

akik íróasztaluk melll

'V?

.

oMni

*'

Rpjl? .

fv

*

V*
<?'*

-gíi^

fel

-r

i

rodalmat ajánlják figyelmünkbe. Persze a weben gondolnak azokra is,

Jfl

^ /jL

/§[’«*

sem

l
\

állva

rándulnak át Los Angeles Anaheim
\/árncróc7ÓhonoHk folU'ínáliáUvárosrészébe: nekik
felkínálják, hr»m.
hogy \
küldjenek disneylandes karácsonyi la- \
pót szeretteiknek. Az online képeslap
elküldése ingyenes lehetség, csupán re
gisztráltatnunk kell

magunkat a

site-on.

Cafifomta

Disnejjland
RESORI HOME

EXPIORE

Disneyland Holiday Online
Greeting Cards
beiül mi animálod Holiday

Online Grectíng Card to your
ír ion ds and fám ily. Thcy’rc
faster than Santa!

Any registered Disncy.com
gnesi can send than.

Register

Now

Send a D-cai

Ha

valakinek tényleg

nem

adataik

meg, hogy_élben látogasson él Disneylandbe~az ünnepek idején (bár

nem

rossz karácsonyi ajándék ez a
gyereknek), akkor legalább az ünnepi

képernyvéd

letöltését

javasoljuk:

mindaz, amirl fentebb beszéltünk,
egy önmagától lapozódó fotóalbum
képében a monitorunkra költözik,
f
persze csak akkor, ha közben
nem bántjuk a Billentyket és ez Mickey és Minney országában különösen fontos - az

k

egeret!
l‘WS

DKCEMBFR

http://www.napfolt.hu/ttc/magyar/posta.htm
http://www.kfki.hu/~arthp/keptar/post/kepeslap.html

http://www.kfki.hu/keptar/post/sendcard.html
http://www.ivn.hu/kepeslap/
http://clauder.sote.hu/vkl/

http://www.sopron.hu/intranet/card/

http://www.kisokos.com/Kepeslapkuldo/

De csemegézhetünk

angol nyelvterületen

is:

http://www.bluemountain.com/index.html
http://fatcatcafe.com/postcards/

http://www.3.islandnet.com
http://www.valentin.infospace.com

Elz oldalpárunkat folytatva mindennél aktuálisabb hír, hogy
december elején - Mikulás
gyarországon

is

és karácsony közeledtével

Disneyland Santa Clausa, de a honlap folyamatosan bvül.
is

http://www.Iovingyou.com/postcards/index.shtml

megnyitja „kapuit” a Mikulás internetes ottho-

Ez a Mikulás egyelre szerényebb körülmények között

na.

http://www.andyland.org

- Ma-

találhatnak nézegetnivalót gyerekek, felnttek egyaránt.

mint

él,

Ha

kez

Már most

A

gyere-

tartja

kedvük, akkor kiszínezhetik a képernyn megjele-

n rajzokat. És ami a legfontosabb, írhatnak a Mikulásnak
bak akár a krampusznak

togatók

kíván jjjjudaiiWijaii

És akinek nem elég a
alábbi címre, ahol 2 ezer

sem távoznak

az

jelentették,

nem

ér-

14 milliós elfizeti táborral rendelkez America Online 4,21
milliárd

érték

adna a Netscape részvényeseinek

saját részvényt

(minden Netscape-részvényért 0,45 AOL-részvényt), hogy így a tulajdonába kerüljön az utóbbi évek leggyorsabban fejld informatikai cége. Ezzel a cégvásárlással az

AOL-ba olvadó Netscape

újra

nabbá váló versenyben, de havi 20 millió látogatójával jelents érték-

iból,

a

nehéz

ami a Mikulásnak

el-

között a kívánságok között valaki

olyanra bukkan, amit teljesíteni szeretne karácsonykor, akkor
írni

be-

maga is Mikulássá válhat.
Minden évben megjelenik

vagy a Krampusznak

Ha ezek

is

a világ legnagyobb online szolgáltatója, a

megersíthetné helyét a böngészpiacon számára egyre

sorsú gyerekek kívánsága-

küldött levelekbl készül.

hogy

den segíteni akaró felntt

egy rövid kivonat

a Mikulásnak.

Évrl

nem

évre egyre többen

vannak az önkéntes Mikulások, reméljük számuk ebben az évben

bvül. (Csak zárójelben jegyezzük meg, hogy kiadónk

szült el,

el

linkje található:

Hosszú hetek pletykái után november 24-én hivatalosan

|

kézzel”, most azonban azt

- ahogy az egy Mikuláshonlapon illend - itt min-

ölt ilyentájt, s

képeslapküld szolgálat

lá-

üres

kezik üres kézzel”, ugyanis

jelmezt

összes információ, látogasson

fenti

(!)

mon-

esetben azt

„a felntt látogató

mást tennie, mint

a követ-

http://advocacy-net.com/postcardmks.htm

reméljük inkább, hogy a

kell

fel

http://www.kodak.com/digitalImaging/pictureThis/picThisHo

(a bátrab-

danánk, hogy „a felntt

Xallülf]33 0lllJ3{J3]«Í

• Mikulásnak

akar képeslapokat fabrikálni, keresse

is).

Más

írj

maga

me.jhtml

kek mesék közül választhatnak maguknak olvasni- és néznivalót,

vagy ha úgy

valaki

helyet:

bár az idei oldal október végén

is

is

Mikulás-

még nem

ké-

gazdagítaná az

kel

AOL

online birodalmát

A

is.

a Netscape üzleti köröknek szánt szerverszoftvereit a

rom évben

a

Sun Microsystems

értékesítené,

licencdíj

ting és
lár

350 millió

egyéb költségeket

dollár,
is,

tervek szerint

következ

miközben az AOL

Java-technológiáját használná saját fejlesztéseihez.

tend

kilátástala-

A

Sun

a

há-

Sun

által fize-

ami mellett fizetne reklám-marke-

cserébe viszont az

AOL

500 millió dol-

értékben nagy teljesítmény Sun-munkaállomásokat vásárolna.

A Microsoft szerint az így formálódó szövetség alapveten változtatmeg

hatja

az erviszonyokat, ezért a cég ellen indított antitrösztper

vádjai ettl kezdve alapjaiban

kérdjelezhetk meg.

máris megkaptuk az els levelet a tavaly megajándékozott

gyerekek egyikétl, aki most

is

vár minket...

Az

Internet-Mikulás

magyarországi otthonának címe: www.mikulas.hu.

ANexon

Kft.,

szítésére,

ezen belül

amely

saját fejlesztés ügyviteli szoftverek ké-

|

is

tésére szakosodott, a

Bár „címlapsztorink”, a Disneyland

is

kínál karácsonyi képes-

lapokat, az e-mail képeslap küldés egyre divatosabbá válásával

úgy gondoltuk, nem árt karácsony eltt megadni néhány képeslapküld szolgáltatás címét. íme:

Magyar képeslapküld

szolgálatok:

;

http://www.inventra.hu/kepeslap/
http://inda.gyalogIo.hu/card/

http://www.ddd.hu/kepeslap/default.asp
kalauz
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ját a

elssorban a bérügyvitel számítógépesí-

www.nexon.hu címen

közelmúltban interaktívvá

és Letöltés részek megnyitásával.
arra használják,

hogy

a jogszabályi

Fórum
Nexon munkatársai a Fórumot
változásokról, a közérdek kérdé-

A

sekrl tájékoztassák a látogatókat, de
latnak szóló kérdéseket

is.

feleknek engedélyezett,

s

letölteni a
rolt

található website-

felhasználóknak szóló

tette a

itt

lehet feltenni a

vevszolgá-

A Letöltés használata csak regisztrált ügy- egyelre

kísérleti jelleggel

lehet

frissíteni a

megvásá-

A látszólag szakmai

köröknek

programrendszer-kiegészítket, vagy

Bérenc vagy Nan’ker programokat.

- innen

@ktuális
szóló cégoldalon valójában a

országot érint kérdésekkel

fél

kozhatunk, mert bár sokakat csak a borítékba
árt

néha megnézni a mellé

a számfejtés szabályaival.

elszámolást

tett

Hogy

nagy

itt

talál-

tett fizetés izgat,

nem

és tisztában lenni

is,

eséllyel megtaláljuk a vála-

központú alkalmazások

fejlesztése.

A Standard Edition intuitív környeA nagy termelékenységet

zete ideális az új Java-felhasználók számára.
biztosító

kezeli felületen az alkalmazásokat egyszeren a Java-össze-

tevk „fogd

és vidd”

módon történ

elrendezésével lehet létrehozni,

szokat „zsebbe vágó” problémáinkra, arra garancia, hogy a nexonos

a kétutas programozással pedig az automatikus kódgenerálás során

Bérenc programrendszer jelenleg már több mint félmillió dolgozónak

vizuálisan lehet megtanulni a Java-programozást.

számfejti a fizetését havonta.

A Power Plusz Kft.
Az

Internet

• egyhónapos
JT
célul

Kalauz online vetületének
prim-online

helyet biztosító, alig

(>vww.p rim-onhne.com) a Prím

site

Kiadó szaklapjai mellett egy sor szolgáltatás megvalósítását

tzte

érhet

ki.

Elsként ezek közül

nélkül tölthetk

le.

a

böngészk

(el-

legfrissebb verziói külföldi szerver érintése

Ugyancsak a prim-online

Prím számára negyedóránkénti

a

^

ShopWizard

gítségével bárki

-

birtokában

magyar nyelven -

^Rengetegen kérdezik

Fomax

hogy hová tntek korábbi rend-

lapunktól,

SMS-

nem megy, hova tntek maguk

az oldalak? Nos, a

GSM-szolgáltatók általában jobban örülnek, ha az ilyen típusú szolgáltatásra elfizet a

kedves ügyfél, ezért - eléggé

- védekeznek az

ilyen

lehetségek

látszott a szolgáltatók javára,

sul

ellen.

el

nem

A párviadal

ítélhet

A

Driver-Finder néven nyitotta

^

Net.

Kalló

egyelre mind

ám újra megjelent egy web-oldal - ráadámind a 3Ö-ás körzetszámú GSM-tele-

a**2ö’-ás~

FAQ

Az

mködik?”

részén izgatottan olvastunk bele a „hogyan

el,

ne segítsük a Westelt, hogy ezt a

vonja a forgalomból”. Persze mindez
fejlesztk ne tudnák a

mködés

szerkesztségünk semmilyen garanciát

mködésére. Ami tényként

nem jelenti

módját maguktól

leírható:

azt,

is,

oldal

menürendszert

létre

a

A

épített.

felhasználó az

hajtó

szoftvert,

egy legördül

ezután

menübl

kiválaszthatja a gyártót,
s

az oldal ezután máris

felkínálja

a

gyártó

vagy http-oldalának
amire

mét,

már

ftp-

t

"/'HE'
HÉT

eyirtd

Wefcome

to

ZNET NT FTP Server

graphics

& tools

lumuoi u

cí-

rákattintva

a gyártó site-ján ke-

resgélhetünk tovább.

kérdésre

site-ot is ki-

Westelre

Bár mozimsor korábban

úgyhogy

az oldal hosszú távú

november közepén

akkor tudtunk üzenetet küldeni Pannonra

jól áttekinthet grafikus

hozott

amely köré egy egysze-

oldalon,

ikonokból kiválasztja, hogy milyen típusú perifériához keresi a meg-

hogy az ügyes

is kitalálni,

nem vállal

legújabb oldalát a Zolika-

mindannyiunk érde-

adott válaszba, de csalódnunk kellett: „részleteket

kében nem árulhatunk

r,

meg

linkgyjteményt

egy

Zoli

Freedownh'.Hl softw.ui

már-már eldlni

fonokra, 160 karakteren belüli szöveges üzenetet küldeni.

s

módon

magyar, a www.externet.hu/szekelyh/sms címen-, ahonnan ismét

lehet,

program

biztosít

beszámolóink azokról a web-oldalakról, ahonnan

általában

A

demoverziója letölthet a www.upsshop.co.hu címrl.

frissítéssel.

üzenetet lehet küldeni GSM-telefonra, s mivel a korábbi címek-

rl ez már

se-

mköd bolt a forgalmazó szerint akár egy nap alatt

elkészíthet, 50 ezer forint ráfordítási költséggel.

is

www.znet.hu/d^

* szeres

amelynek

átlagos Windows-ismeret

elkészítheti saját online boltját, viszonylag alacsony be-

Egy

fektetéssel.

most decemberben hozza forgalomba CD-n

internetes boltkészít szoftverét,

oldaláról rövidesen köz-

vetlenül elérhetk a tzsdeinformációk, amelyeket a
a

meg

oldala nyílik

is

vagy a wvvw.bongeszok.com címrl), ahonnan

a foldalról

népszer böngészk

a

is

kipróbáltuk,

WJ^d^orth
Annak érdekében, hogy
tér a

^

is

volt a Világhálón, a Port

címen

indított el

érdekld

az

kaphasson a filmekrl, és akár idpont szerint

új

részletes információt
is

tudjon keresni a

zimsorban, adatbázisba rendezték a mozik msorát

is.

mációkat.
a

cím

Az

adatbázis magukról a mozikról

Compu-

szolgáltatást.

is

mo-

és a filminfor-

mindent tartalmaz,

és a telefonszám mellett a terembeosztás (ülésrend)

is

felkerült

A filmek kereshetk cím, rendez, szereplk és (nyelvA filmes adatbázis folyamatofigyelmébe!) nyelv szerint

a szerverre.

A Java-fejlesztk körében korábban is rendkívül népszer Visual
Í Cafénak immár 3.0-s verzióját jelentette be a Symantec
Corporation november 24-én.
ló

minséget
ta.

A családba tartozó három különál-

csomag közül a Professional Edition több

Az

nyújt,

mint a Symantec Visual Café minden

új szolgáltatások

aktív szerkesztés

növelik.

szolgáltatást és

- még

Ugyanakkor

a

- mint

pl.

is.

san fejldik, a Port tervei között szerepel, hogy a késbbiekben min-

den filmrl képet, videorészletet, hangot

is

szolgáltat majd.

magasabb

elz

változa-

a JFC/Swing-támogatás és az inter-

a professzionális fejleszt termelékenységét

kezd

tanulók

is

fejleszt szintén könnyedén használhat-

ja ezeket a szolgáltatásokat, és gyorsabban válik képessé összetettebb

alkalmazások kifejlesztésére és fenntartására.

A

Database Edition

Általában csak website-okról kapunk híreket, így üdít kivétel-

nek számít, hogy nemrégiben egy levelezlista
sítették

szerkesztségünket.

foglalkozó prana4all levelezési

A

lista

a

indításáról érte-

természetgyógyászati témákkal

www.dunaweb.hu/nagymaros

fleg azoknak

a vállalati adatbázisok leggyorsabb javás fejleszti megoldása. Tartal-

oldal keretében jött létre, s

mazza a

szokatlan, hihetetlen dolgokat tapasztaltak, s az ezzel kapcsolatos kér-

professzionális változat

minden erteljes

funkcióját, valamint

olyanokkal bvíti ezeket, amelyekkel egyszerbbé válik az adatbázis-

ajánlják a feliratkozást, akik

déseiket, kételyeiket szeretnék sorstársaikkal megbeszélni.
kalauz
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.

holn@p
Nos,

nem

is

he

Windows

Amint

frissítés.

Ennek oka, hogy

igen voltak.

csakúgy, mint a

98, ez

is

egy eny-

formálódik a böngészpiacon, az IE fejlesztése

más

területekre összpontosul.

Nem

Oiüi

dfíOi'i

piacvezetvé

a Microsoft

0

cél-

juk már, hogy világrenget újdonságokkal
szolgáljanak, sokkal inkább a felhasználói

élményen kívánnak

Az

ményre való finomhangolással. És ami

a leg-

fontosabb: szeretnék elkerülni, hogy

meg-

rosoft valaha

Néhány

egy

béta,

kiadott legtitkosabb termékverziója.

is

héttel

meg ugyanis a végleges bé-

ezeltt jelent

Windows 95-, 98- és NT-változat).
kapják fel sokan a fejüket, akik esetleg
Végeleges?
korábbi bétáról sem hallottak...

alig-alig nyilvánosság-

„developer preview”, arra volt jó,

ra hozott

Mic-

ta-kiadás (kizárólag

inogjon az építmény.

Az els

Internet Explorer 5.0-s verziója valószínleg a

egy gyjte-

csiszolni

egyetlen

hogy a Microsoft megtudja, milyen irányban
érdemes elmozdulni, mi foglalkoztatja azo-

webet

kat az embereket, akik a

építik.

Most

VM, a Web Fontok,

illetve

sok más kiegé-

a régi helyén találunk.

Az

IE Macintosh-

kicsit

viszont azokról akarnak hallani, akik a ter-

va

méket használják. Ezt követi majd a végle-

szít program és modul.

ges változat, amit valamikor 1999 elejére

kliensének 4.0-s verziójában

terveznek.

a rugalmas telepítés, s végre a

már

létezett

Windows Update:

Internet Explotet 5

Coinponent Opiions
Choose spéci c Internet

Természetesen a szoftverrel való

A
Explotet

components

ot

change the tóstalabon

náló

a prim-online-ra

Btowse...

(www.prim-online.com) költözött
Internet

Kalauz azzal kívánja olva-

sóit segíteni,

elhelyezi a

hogy

saját szerverén

nagyobb böngészk

verzióit, így

nem

d

Minimál
13 4|) Internet Explotet 5
ntetnet Explotet 5

0
0

is

fbb

I

Offine Browttóg

.i

kell külföldi csa-

Virtual

tó

bolded

www.bongeszok.com

met). Persze a Microsoft

is

cí-

do

text

nt need updattóg

time: 1 hí

új

nem

kell feleslegesen letölteni

komponensek kivé
30-50 megabájtot

—

egerük jobb oldali gombjával kapcsolhatják

Amikor

Deaktivált munkaasztal

módon

kiirtotta az aktív

egy címet

Microsoft végzett néhány változtatást
is

IE csontváz-konfigurációja

sem az Outlook

Expresst,

nem

sem

munkaasztalt a

Windows

v

ki azt találná

mondani, hogy ez megint csak

egy Microsoft-trükk a Java legyilkolására,

hadd vegyem védelmembe a lecsupaszított
böngészt. Ha sok más felhasználóhoz hasonlóan

Ön sem

egyébként

is

használja ki a Javát, és

más levelezprogramot

nál, miért vesztegetne

idt

új

közül azoknál, akiknél be volt
verziónál

automatikus

is

lesz,

állítva,

de ha

még

nem fogják tudni megoldani a
munkaasztal és a böngész integrálását. Ehhez a Windows 98-at kell telepíteni. A Mic-

nem

annyira segítkészen) megkereste a

is

már meglátogatott helyek

z címet, és magától

listájából az

kitöltötte.

egye-

Tehát ha va-

www.prim-online.com címre akart

a

evezni, és hagyta,
úti célját,

a

hogy a böngész

találja ki

gyakran elfordult, hogy például

www.prim-online.com/kalauz/hirszorf/

alatt,

rosoft visszatáncolása valószínleg abból fa-

kad,

be a böngészbe, az automati-

az

nincs telepítve a rendszerbe az IE 4.0 Win-

dows 95

a 4.0-s verzióban a felhasználó

írt

kus befejez funkció segítkészen (vagy

laki
lói

a Java Virtual

Az ötletet valószínleg a növeknépszerségnek örvend Opera Web böngésztl vette, amely a méretet és a sebességet mindenek fölé rendeli. Még mieltt vala-

használhatják ugyan ezt a lehetséget, ha

úgy kívánják, és a jelenlegi IE 4.0 felhaszná-

tartalmazza

Machine-t...

ki

a Microsoft szó szerint

95-bl. Vállalati adminisztrátorok a jövben

Ezek egyike, hogy az

”3 & Go

született bárányoknak találták ki, a veteránok

Autokitöltés

Érdekes

a telepítési eljárásban.

az egér

kattintással.

http: //www. prim-onlme. com/

ad valami pozitív

verziója csupán 6,5 megabájt...

A

hívja

A többiek nyugodtan

ÍJext >

újdonságot a letöltéshez: az IE 5.0 csontváz-

Telepítés

gomb,

nem

Advanced.

Explorer 5.0 telepítjében lehetség van a

lasztására, így

fel

13 min*)

Address |^J

Az

amíg valaki

jobb oldali gombjára

A Go gombot a ma

—

Nekik min-

lesz ez a

ki is kapcsolhatják ezt a funkciót

<0ack

is

ráleljen mindenki, regiszt-

ráltattuk a

cím begépelése után

a

figyelmüket az Enterre.

aki gyors letöltésre

vágyik (ráadásul, hogy a forrásra

könnyen

legalábbis addig,

machtóe

Download tóé: 8 6MB (Ettimated

gdnie annak,

Web Browser

components ate
instaled on demand)

JjJ^

Components appeartóg

tornák sávszélességén keresztülver-

hogy

Minimál incJudes: Intetne!

-

z

tudta,

ütnie az Enter billentyt.

Help

Intetne! Explotet

Miaotolt

a címtár mellett.

végzett használhatósági

által

denképpen hasznos eszköz

(othet

Web Btowtet

nem

le kell

Detcription

Explotet 5

Pack

megjelen Go gomb

Microsoft

tesztek kimutatása szerint a legtöbb felhasz-

location hete.

fotóét to tóttal Internet Explotet ta

Ebben az immár

legnyilvánvalóbb kiegészítés a címsor

mellett

and Internet Tools

kezddik.

letöltéssel

Go gomb

Új

A

Használat eltt

ismerkedés a

toztatásokat találunk.

Windowson

behozták ezt a lemaradást.

is

Amint azonban egy

mélyebbre ásunk, apró, de fontos vál-

hogy több

címen

találta

dül

menüt,

kiköt
jelzés

is

Ha

magát.

az új verzióban be-

írunk egy címet, a program készít egy legör-

amibl

kiválaszthatjuk a kívánt

címét, vagy akár teljesen figyelmen

érkezett: az IE 4.0

kívül

is

hagyhatjuk a

listát.

esetében a rendszer stabilitásának rovására

meg kell valamivel
Windows 98-at eldjétl!

ment. És különben
különböztetni a

Ez

rlapokra

is.

Ha

is:

hasz-

úgy kívánja, az Explorer képes nevek vagy
jelszók elmentésére minden web alapú rlapon.

a letöltésre, és

Interfész

miért pazarolná a helyet a merevlemezen?

a funkció kiterjed az

Okosan használva ez egy valóban hasz-

nos funkció, de ha mással

kell

megosztani

kalauz

Különben
Internet

ra,

*

is,

így

is

megvan

hogy egy nagyobb

a

lehetsége

letöltéssel (29,5

a számítógépet, valószínleg le kell tiltani

ar-

MB)

Az els

dolog, amit észreveszünk az 5-ös

szert tegyen olyan hasznos dolgokra, mint az

verzióban, hogy a külalak csak nagyon kis

Outlook Express, a FrontPage Express, a Ja1998 DECEMBHR

mértékben

változott.

Minden

f komponenst

a segédletet. Ezt és az

automata címkitöltést

Opciók

(Internet

elzekben

is ki

említett

lehet kapcsolni az

Options) menüpontban,

.

holn@p
elz

ha az

alami ui?

hetségek ma még egy

nem a Nézetnél (View).
idbe telik, míg hozzászokik

új

böngész.

a

A Microsoft

tásjavítás található, amely a Netscape leve-

lezkliensét próbálja felülmúlni.

ígérete

lehetvé fogják

tenni a csatlakozást, így ne

lehet megtalálni,

az ember, az

meg

„Többedmagam”

lepdjön meg

A legnyilvánvalóbb elrelépés a több sze-

senki, ha az egyik kiválasztható keresszer-

mélyazonosság támogatása,

ver éppen a Netscape Netcentere lesz.

sokkal logikusabb az opciók

Explorer-sávok

Egy hasznos

hogy a meg-

fejlesztés,

web-helyek

listáját

és

saját

sávjában

rendezgetni

is

^

elz

sabb

(kapcsolódás

Find a

az

web page

A

kívánjuk-e

el

keresrendszer számtalan

nagy meglepetések, a finomításokban mutat-

a

segítségével

kapcsolódó oldalakra

és idzítést

dalt, a

IE

az

állítja,

5.0

Object Model) specifikáció

(Document

- amelyet

- közelebb

kívánunk menteni egy

ol

A

további javítások

áll

a

van

rá,

hogy egy

lehetségük

címr érkez

adott

szrési lehetség

meg -

a

összes levelet, és a többi

l

meglehetsen

is

Több szignó

mult.

leti ltsák

kattintással

(aláírás)

kifino-

állományt

is

használhatunk, vagy ha valami különleges
jutna eszünkbe, akár a
forráskódját

vél

HTML formátumú le-

kedvünk

is

keszthetjük.

késbb

Sebesebben

kus HTML-oldalmegjelenítést tesz lehetvé.

Az elkövetkez hónapokban elsegítheti
a DHTML széles kör elterjedését, és a weboldalak még interaktívabbak lehetnek majd.

Még

Integráció

mék

és automatizmus

többre számíthatunk a ter-

is

végleges verziójának megjelenésével,

a részletekrl azonban persze

Habár a Windows 95-munkaasztallal való

ennél

együttmködés megszakadt, az IE

5.0 lé-

nyeges része lesz a rendszernek, megosztva

még mi sem
nem is

tudunk. Bár a hírek szerint a hangsúly

az újdonságokon van.

hogy elssorban

a

A Microsoft azt állítja,

minségi

és teljesítmény-

bizonyos tulajdonságokat a webes „látásbeli javításokra koncentrált,

móddal”

jól felszerelt Office 2000-rel.

Már

gyorsabb,

és

ennek egy

megbízhatóbb böngészt

kell

létezik az Office-ból ismert javító szolgálta-

eredményeznie.
tás,

Keresés

A

felhasználó

szemszögébl

a

keres-

funkció jelentheti a legnagyobb elrelépést
az Explorer

új

verziójában.

Régebben

a ke-

resfelület csupán egy kiszolgálót használt
a keresés elvégzéséhez.

amely

kijavítja például a

pelt „http;//”

Az

új

kezelfelüle-

ten lehetsége nyílik keresési típusok

gyakran elgé-

vagy „ww.prim.hu” címet he-

lyesre. Persze

itt

felmerül a kérdés: mi van

akkor, ha valaki direkt nevezte
szolgálóját

jó lépés a

www

helyett?

Ám

ww-nek

A
nem

id

és

böngészk még hatékonyabbá

té-

hatják a

telének érdekében.

ott

www.bongeszok.com címen (egy

újabb böngészvel persze elég csak azt beír-

Levelezés és

is

majd megmondani, mi

végeredmény. Amikor kiderül, mi

leszünk, és a részleteket bármikor elolvas-

meg-

ezekhez külön-külön

elteltével lehet

lesz a

ni,

határozására,

lassabb a 4.x verzióknál, de csak némi

ki-

ez mégis egy

próbaüzem alapján az IE 5.0

kezdeti

hogy „böngészk”), ahol

a rendszeres tip-

peken és ismertetkön kívül azonnal, egy

rendelhet egy-egy keresszervert: amelyik

éppen leghasznosabb az adott
ul

kattintással le

hírcsatornák

célra. Példá-

szket egy

ha egy e-mail cím után kutatunk, akkor
csak azért

WhoWhere

kere-

sjét használni, míg web-oldalakat

leg-

célszer a Bigfoot vagy a

Csakúgy, mint az IE 5.0 böngészkompo-

is

is,

els

látásra az

Yahoon

könynyebben

a

kattintva automatikusan to-

gombra

kereshetünk.

vábblépünk a következ keresszerverre,

különbözik sokban eldjétl. Van egy

hasznosabb

hanem

böngé-

kiszolgálóról.
a böngészés

Már

men-

a „bongeszok”-hoz

Outlook Express sem
való hozzáférés

A Next

magyar

hogy ne csak

jen sebesebben,
nense,

tölthetik a legújabb

gyors,

üdvözlképemy

tábla (ki lehet kapcsolni),

és

amely címeket

is.

új,

egy plusz
tar-

Balogh Attila Balázs
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í]
l

szer-

szerint

a fej-

W3C

i

már apróbbak. Az

OE-felhasználóknak például

bármilyen böngészvel visszaolvashatjuk.

Ez megbízhatóbb, dinami-

verzióban.

el

zá tartozó képekkel együtt, ahonnan

szabványához, és következetesebb, mint az

elz

szükségünk van-e,

mentési funkciónál lehetségünk van

lesztk a web-oldalak objektumainak manipulálására használnak

is

jüaj

a teljes oldal merevlemezre mentésére a hoz-\

hogy a böngész

DÓM

hogy

eldönthetjük,

bekapcsolhatunk a rendszeres

is

Ha

frissítésre.

Microsoft azt

kapcso

lózathoz

-

Há

a

lódnánk. Innen egy

varázsló

A

hogy

,

'T

_am fontos lehetség ek

!

szolgáltatással bvült...

DHTML-támogatás

Apró,

meghatározható,
hogy

anélkül,

alapjaiban

(Add
például

Search

ménye már a hármas verzió óta elsrangú, és
az ötös sem fog csalódást okozni. Nincsenek

hagyományosan

területen a Netscape

domináns szerepet játszik.

kedvenc oldalak

érni az adott oldalt

a különbség.

amely

i

Böngészés
új

settebb ingyenes levelezkliens pozícióját,

nél-

felvételénél

containing:

Favorites)

bylnfoSeek

meg

offline

böngészés.

küli)

Brought toyou

kozik

támogatja), a Mic-

Previous Searches

verzióban

Az

még nem

Find a Company/organizafion

more...

Explorerrel való böngészés él-

postafiók leveleinek ellenrzésére

Netscape

rosoft azt reméli, megszerezheti a legkere-

ezek a szolgáltatások).

Az

POP

több

ke-

zelhet és logiku-

FindaMap

csak a menüben voltak megtalálhatók

hogy lehetségünk van egyszerre

Azzal,

(ezt a

Find a Person's Address

lehet szerkeszteni

(az

sokkal jobban

page

szrési szabálya.

elfizetése,

postaládája,

böngészés
Az új verzióban

your search:

fór

Web

Find a

(Favorites)

listáját

$@

<3$ Next

Choose a category

(History)

és látogatások sorrendje szerint.

kedvenc helyek

már

OE-fel-

azonosság között, mindegyiknek lehet külön

Offline

New

rendezni lehet dátum, név, látogatások

száma

több pro-

Az

használók így váltogathatnak több személySearch

A

illetve

létrehozásának lehetsége.

fil

számára.

látogatott

A külcsín alatt viszont már több változta-

az.

kicsit korlátozottak,

szerint a szolgáltatóknak

amit mostantól az Eszköz (Tool) menüben

kis

talmaz, de összességében az élmény ugyan-

le-

néhány kategóriában csak egy kiszolgálót
jelenít

Habár egy

eredményei valamiért nem

megfelelek. Természetesen a választási
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Tisztelt Vértes úr!
A Terítsük ki a kártyákat! cím cikkéhez szeretnék
elször néhány megjegyzést hozzáfzni.
Megmondom szintén, nekem az is kérdés, hogy egy
ilyen buta, rosszindulatú cikkel,
mint amilyet AsC kanyarított, kelle egyáltalán foglalkozni? Azt még
Kedves tanár úr!
el tudom fogadni, hogy úgy gondolBár nem az olvasóknak szánta sorait, fél,
ják: az adott lapban érdemes néhány
hogy mások is követhették az Ön számítását,
tényszer kiegészítést/helyreigazíezért szeretném én leütni a magas labdát, mieltt
tást tenni. De közel háromoldalas
az tenné meg, akinek feladtam. Természetesen
válaszcikket írni, az már szerintem
mindenképpen a dolog „ túlreagálása"
a hirdetések terén sincs szó semmilyen sunyiság- rossz sajtószlenget használva.
ról, s bár Ön a Sulinet magazin jövedelmezséDe ha mégis megtesszük, akkor tegérl
meg van gyzdve, Önt is, olvasóinkat is
gyük azt a legnagyobb körültekinszívesen beavatom egy lap költségvetésének nétéssel, ügyelve a legapróbb részle-

A novemberi számban

leírtam

reflexióimat egy cikk kapcsán,

amelyre újabb reflexiók érkeztek,
íme:
szabadsággal a Sulinet magazin szüneteltetésérl, s bár megegyezés lapzártáig

nagy esély van

rá,

nem

hogy jövre nem

született,

lesz ilyen

havi lap.

A magazin

megszüntetése mellett pedig

ott

van az egész mozgalom átkeresztelése. Mert az
iskolák behálózása

hiába

viseli

mindenütt a

„Schoolnet” elnevezés valamely helyi

változatát,

nálunk a Sulinet név az SZDSZ-es Magyar Bá-

tekre is. Nem akarom részletesen
lintra emlékeztetne, s hátha az írisszel kitörölhehány sarokszámába. E lap 350 000 példányban
elemezni az írást, de az els révaló kinyomtatásához közel 7 millióra van szükaz emlék... Egyébiránt pedig a program leállt,
szében a lap elállításával kapcsominden befagyott azon a szinten, amit a korábbi
ség (nem fog sok olyan nyomdát találni, amelyik
latos pénzügyi számítgatásokban van
szerzdések kötelezvé tesznek. (Már ahol nem
egy példányra vetítve 20 forinton belül marad),
egy elemi hiba: 32 oldalas tájékoztudják felbontani a szerzdéseket.) A „ túlreagáa postázás 1200 iskolába százezer példányban
tató kiadvány költségeirl szól,
miközben fél oldallal lejjebb azt
lás ” mindössze azért jogos szemrehányás az Ön
újabb milliós tétel, s ehhez jön a kiadói, szerkeszírja, hogy a 32 oldalból nyolc lerészérl,
mert a cikk megírása óta született nétségi költség. A terjesztési költség a Népszabadhet akár hirdetés is. Gondolom, ezt
olyan döntés (Nemzeti Színház, négyes metság
mellékleteként megjelen 240 ezer példányhány
a lehetséget a kiadó ki is haszró), ami mellett a Sulinet szép lassú sztornózása
nál is megn a súlytöbblet miatt... A bevétel olnálja (amiben mellesleg semmi kiSejthet,
vetnivalót nem látok)
dalán van az 1,8 millió a minisztériumtól és a
bakfitty... A cikk azért íródott, hogy az új miniszhogy ezen azért talán némi haszon
hirdetésbevétel... Egy színes oldal listaára valótériumi tisztségviselk ne az AsC típusú tanácsis van - de hogy az elállítási
adókra, „hívekre" hallgassanak... Félek, s ha Ön
ban tisztes összeg, egy picivel 1 millió forint feköltségeket fedezi,
abban biztos
mint Sulinet-drukker értünk haragszik, akkor Ön
letti, így tehát akár többre is rúghatna a bevétel,
vagyok.
mint a kiadás, ám ebbl lejön az üg\mökség
is félhet: hiába.
Nem folytatom, talán ennyibl is
kiderül, hogy aki kötözködni akar,
15-20 százalékos jutaléka és a hirdetésszervez
Ami a minségi kifogásokat illeti, a lap éppen
annak ez „magas labda" lehet. Nem
teljesítménybére, valamint a nagy hirdetknek
a fentebb megfogalmazott olvasószerzési szemtanácsos „helyzetbe hozni az ellenjáró mennyiségi kedvezmény, tehát az eladott olpontok miatt nem oktatási segéd- vágy háttérfelet"
(Elnézést az idétlen sportdalaknál sem lehet 6-700 ezernél többel kalkuanyag akar lenni, hanem egy olyan „ ifjúsági mahasonlatokért
A kevesebb sokszor több!
gazin ”, amely megmutatja, hogy az ifjúságot érlálni. Ráadásul el kell adni 8 oldalt egymillió feFontosnak tartom hangsúlyozni,
dekl témák mindegyike megtalálható az
letti oldaláron, ami nem könny. (Ha megnézi,
hogy mindezt mint az ügy (Sulinet)
Interneten is, s inkább kedvet csinál az
mindig van 2-3 oldalnyi saját hirdetés, ami
drukkere írtam (Érted haragszom,
ug\’an érték, de senki nem fizet érte készpénzInternethez, nem pedig tanítja. Ezt persze, akár
nem ellened - citálhatnám némileg
kifacsarva a költ szavait)
Nem az
jól végzi munkáját az újságírógárda, akár
ben.) Persze nem akarom sajnáltatni a Népszaújság olvasóinak, hanem a szerkeszrosszul, mindig lehet magasabb színvonalon mbadságot,
tudják, mit vállaltak. De a napi
tségnek (a cikk szerzjének)
10 millió feletti lapárbevétellel és sokmilliós hirvelni, s egy szót se szóltam volna, ha egy lap(A kiadvány színvonalának kérdédetési bevétellel gazdálkodó Népszabadságnál
szemle-bitika jelent volna meg valamelyik újse persze megérne még egy újabb
még nyereségesség esetén sem ez a havi néhány
ságban... Ha ön egy ilyet valóban megírna, akár
kinek,
kört. Nem tudom pontosan,
milyen célból készül a lap, de mint
az Internet Kalauzban is helyet tudnánk neki bizszázezer jelenti azt a tételt, amiért pályázott, haoktatási
segédanyaggal,
oktatást
tosítani. De hangsúlyozom: a cél (amit a minisznem az az olvasói réteg, amelyet esetleg (persze
segít háttéranyaggal, oktatási hátérium és a Népszabadság közösen fogalmazott
hosszú, szívós munkával) a Sulinet-mellékleten
lózat használatának hatékonyságát
meg
keresztül
magának
Népszabadságnak
meg
tud
nekünk, vagyis a lapkészítknek) nem egy
a
segít kiadvánnyal szemben komoly
fenntartásokat lehetne megfogalmaznyerni. Ez az, ami esetleg még havi egy-két milszaklap, hanem nagyon egyértelmen egy könnyed,
ni. Felkérés esetén szívesen írnék
szórakoztató magazin szerkesztése internetes
liós befektetést is megér, amire a többi pályázó
errl egy komolyabb vitaanyagot
nem tudott áldozni, és amiért
több támogatást
kapcsolódási pontok beépítésével ! Az elvárásobels használatra.)
kértek
elállításához
a
minisztériumtól.
kat tehát ezzel kell szembehelyezni.
a
lap
Végezetül, ha már így alakult,
Köszönjük a médiaoktatási segédletrl szóló
AsC cikke ugyan valóban nem ér meg egy
ezúton szeretném felhívni a tisztelt szerkesztség figyelmét egy
többoldalas válaszcikket, de a Sulinet - amit az
információt is, továbbadjuk (a levéllel együtt) oltanárainak
általunk
terület
(a
vasóinknak.
új kormányzat éppenséggel kidobni készül
szakmai egyesülete)
készített új
Üdvözlettel:
ügye igen. A cikk megjelenése óta egyébként a
oktatási tartalomra. Az önálló fejVértes János
minisztérium megkezdte a tárgyalásokat a Néplesztés szaktárgyi honlapot az
címen
találhatják
meg:
alábbi
http://www.c3.hu/~mediaokt.
Tisztelt Vértes János Andor!
Nagyra értékelnénk, ha hírt adnának a Mozgókép- és
szinte örömmel olvastam Terítsük ki a kártyákat! cím cikkét az
Médiaoktatás elnevezés honlapunk létrejöttérl!
Internet Kalauzban. Megnyugvással tölt el, hogy tudatlanságra,
Elre is köszönöm!
rosszindulatúságra, sunyiságra, átgondolatlan megfogalmazásra lehet
További munkájukhoz sok sikert kívánok!
kulturált hangnemben, a tények erejére támaszkodva válaszolni.
Tisztelettel
Remélem, a címzettek tanulnak írásából!
Debreczeni László
További sok sikert! Üdvözli:
debolaci@mail.matav.hu
Sándor György
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A Neumann János

Az

Számítógép-

Internet Kalauz melléklete a középiskolai Internet-programhoz

tudományi Társaság a Sulinet egészét
a számítástechnika elterjesztésének

érdekében végzett kiemelked
munkaként értékelte, s a társaság
elnöke. Sima Dezs a november 26-ai
közgylésen az ilyen jelleg
tevékenységért adható legrangosabb

Neumann-emlékérmet
adományozta Magyar Bálintnak.

kitüntetést, a

A

Sulinet-oldalakat lassan el le-

het

felejteni,

a

kormányzat

vagyis csak ott és olyan mér-

és amilyen mértékben ezt a korábban
kötött

meg-

szerzdések elírják. Viszont az a

ro-

amelyet mi tavaly szeptemberben,

a Sulinet felpörgésekor indítottunk

- némi-

képp tudatosan és úgy tnik, kell elrelátást bizonyítva -, az Iskol@ nevet viseli, és

mi továbbra

is

bízunk abban, hogy mindig

lesznek olyan híreink, amelyek az iskolai
internetezéssel kapcsolatosak. S bár az egyik

oldalon elcsendesedni látszik valami, ami-

ben Magyarországnak a
háttérrel

fejlett

rendelkez országokat

- ha nem

leköröznie, azért

léptékben

- akadnak még

is

gazdasági

ki és

át a csepeli Jedlik

•

22 órás nyitva

tartás,

megfelel alapterület könyvtárhelyi-

•

mérték

megpályáztak

és

elnyertek.

Ugyanezen a pályázaton 1996-ban 169
lai

isko-

könyvtár 95 millió Ft értékben, 1997-ben

133 iskolai könyvtár 66 millió Ft értékben

állo-

mányfejlesztés,

•

ramjának részeként kidolgozott könyvtár-

Az

amely megfelel a

vehettek részt képviselik, amelyen

A

Soros Alapítvány iskolai informatikai

iskoláknak megfelel infrastrukturá-

es tanévben jutott 45 iskola számítástechni-

kai eszközökhöz, teljes informatikai tante-

megfelel bútorozottság

•
166

1

idei

stb.),

valamint
(pl. te-

rem formájában. Az akkori

el

az alábbi konfi-

monitor, 2,1

MB RAM,

15” color

ségileg és mennyiségileg

SVGA

GB HDD, 24-szeres CD-ROM,

1996-os évben a

printer (lézer

vagy

tintasugaras),

a Soros Alapítvány

a

Soros Alapítvány

kör, ingyenes

által

f

vállalhatja
terület

fel.

támogatását

folytatta a Soros Alapítvány: iskolai

könyv-

biztosított,

dial-up

Internet-

hozzáférés,

delkezik saját könyvtárral, és a pályázat

nem

tárak informatikai támogatása, multimédiás

Microsoft

szoftver,

anyagok

fejlesztése és a Jeíferson-

program.
1998- ban újabb területként az informati-

ta-

•

mivel

a közoktatás teljes informatikai fejlesztését

oktatási

vaszán meghirdetett pályázatra, amely ren-

f cél a számítógép kre-

atív használatának elsegítése volt,

1997- tl három

hangkártya),

min-

nagyobb - támo-

gatást, szintén teljes tantermi kialakítással.

Az

db multimédiás számítógép (Pentium
16

cél az általános

állományjavítás volt.

1995-ben újabb 47 iskola kapott -

pályázaton 591 iskola vett részt,

MMX,

teljes

vagy középiskola jelentkezhetett az 1998

meg

eladásokat.

háttérrel is kell rendelkezniük (telefonvo-

Az

általános-

nyil-

programról hallgathatnak

vántartó

NAT

kapott támogatást.

Bármely olyan magyarországi

lé-

az Internet használatával ismerkedhettek

lefonszámla).

•

Els

programjának keretében elször az 1993/94-

vállalniuk kell a fenntartás költségeit

•

iskolák, folyamatos segítséget,

meg, jöv év elején pedig a könyvtári

az intézmény helyi pedagógiai prog-

amelybl 180-an nyerték

ramjában

késbbiek folyamán sem maradnak

pésként novemberben ingyenes tanfolya-

mon

folyamatos és kielégít

gurációban megtestesül támogatást:

tógépes iskola a nyílt társadalomért prog-

könyvtári nyilvántartó program és adat-

bázis.

A

ség (min. 50 m'),

Ányos

amelyeket a Soros Alapítvány Számí-

verek beszerzésére,

konzultációs lehetséget kapnak.

•

lis

pénzügyi támogatás multimédiás szoft-

•

magukra az

összesen mintegy 77 millió forintnyi érték-,

kellett

megfelel végzettség

elírásainak

heti

nyelv

Microsoft Office 97 magyar

•

Gimnáziumban azokat az eszközöket ben

•

könyvtáros-tanár foglalkoztatása,

nal,

33 budapesti iskola és iskolai könyvtár

könyvtá-

fállású, a közoktatási törvény képesí-

tési

amelyek

november 14-én például 147 vidé-

vezeti vehették

•

követelményeinek.

források,

mköd

megfelelniük:

használati tanterv,

gazdagítását szolgálják.

1998.

pályázó iskolákban

raknak az alábbi követelményeknek

sikerült

az iskolák informatikai eszközparkjának

kapott

szoftver,

ugyanolyan

is

nem

támogatást.

A

a szinten tartás mellett döntött,

tékben folytatódik a Sulinet program, ahol

vat,

1996-97-es meghirdetése során

még

Windows 95 magyar nyelv

kai szakérti csoportok támogatásával

b-

vült az alapítvány tevékenysége.
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Csillagok, háború nélkül

(A Magyar

Drágakövek
(Gemology

Csillagászati Egyesület folyóirata)

http://www.mcse.hu/

&

Lapidary Pages)

http://www2.mcse.hu/cikkek/

http://www.teleport.com/~raylc/gems/
Ür, a

ami annyit jelent, hogy egy 10-

mérve ennyire nehe-

es skálán

zen karcolódnak. Persze ennél
több adat

A

kövek bolondjainak és

dekldknek

ér-

készültek ezek az

120 darab

oldalak, ahol közel

E nem

követ tartanak nyilván.

éppen jelentéktelen apróságok
tisztelete

nek,
Itt

nem

csak szépségük-

hanem értéküknek

is szól.

van például a heliodor, amely
mint a

csakúgy,

aranysárga,

smaragd, azzal a különbséggel,

hogy a smaragd

míg az

zöld,

elbbi világoskék berillium-alu-

ír le

egy anyagot, ese-

tünkben a legfontosabb anyagokról

lyos
a

kristá-

lévén szó

-

rácsszerkezet milyenségére

vonatkozik, ami a smaragd esetében hexagonális.

Az

oldalon

végs

- mondja

határ...

a Star Trek

sorozat egyik beveze-

t

Ez

szlogenje.

is

sok ember szívét

meg, és

dobogtatta

olyan távlatokat

ígért,

amit egy közönséges földi ha-

landó

fel

sem

tud igazán fogni.

az emberben mérhetetlen cso-

a szerkesztk egy pontos ese-

dálatot és elvágyódást vált ki.

ménynaptárral

Talán a felfedezés izgalmát,

ta-

a

de

magunkat

ki

hogy enyhén ammóniás

tudta,

oldattal megtisztítva,

majd

lan-

gyos vízzel lemosva,

illetve

egy

puha kendvel áttörölve a dráféldrágaköveket

illetve

«r_3LJ1L

a csillagokban, ami

egy jobb világ

lán

mindenképpen valami mélyet
mozgat meg bennünk.

A

hosz-

is

meg

akarták szemlél-

Az si

indiai

gató magazin site-jára.

egyben hasznosak

kezdve napjaink hi-end techni-

nek.

kával

valaki,

csillagászáig

felszerelt

amely már

kí-

Az azonos érdekldés

ján.

nik, sokkal többet fog-

emberek általában valamilyen

- pon-

társaságba tömörülnek

Az

rok, akiket a csillagok világa a

közelmúltban felbocsá-

nyert tisztább képeken jól elkü-

gyakorlatban

A Ma-

annak

mholdak többségükben

löníthetk például a különböz

gyar Csillagászati Egyesület

rövid,

is,

amelyet

Pedig

létezik,

nem is kis
van szó. Az év-

század üstököse cím mögött

a légköri zavarokat, s az így

SP0T4

is?

a Hale-Bopp

titkai-

zák, így a

a környezetszeny-

problémáról

mint az ür mélységeinek

tott

hogy

szennyezés

bolygónkat érint kérdéseivel,

ugyanis a földfelszínt pásztáz-

lehet-

és az adatok szerint

tosan így tettek azok a magya-

A

is

nyezés mellett létezik fény-

tudják küszöbölni

érdekel.

már

Gondolta volna például

jobban

is

Itt

ütközünk, amelyek érdekesek
és

rügynökség), úgy t-

ki

mutatkozik be.

emberi történelem legsibb

idmér

eszközét, a napórát és

modem

változatait

egy

de annál szebb oldal

nem

Ez

már régóta az egyik leggazda-

mutatja be.

sokszor nagy jelentséggel bír-

gabb tartalommal megáldott

utolsósorban a nagyközönség

az ilyen, 10-20 méter

mezgazdasági

parcellák.

Végül, de

web-oldalt tudhatja magáénak.

számára

ra a franciák kouroui központ-

felbontású felvételek alapján jó

Bár az oldal nem számít a

Konkoly Thege Miklósról

jából.

becslés adható májusban arra,

látványosabbnak, mégis renge-

hogy milyen

teg

március 24-én

A SPOT
pei, adatai

állítottak pályá-

müholdsorozat ké-

1986 óta érhetk

nagyközönség számára,
az ilyen jelleg

csaknem 60 százaléka

mú

el

a

A

a

hat, hisz

most

lesz a

búzatermés

Ehhez hasonló, számunkra
is

képeket

érdekes

SPOT4

rejt

a

honlapja,

hivatalos

álló együt-

ahol többek között megtekint-

rövidhullá-

hetjük a

infratartományban készült

Gemenci Tájvédelmi

Körzetrl és

a Baja városáról

A hihetetlenül

képek az elmúlt évek során

készített fotókat.

igen hatékonynak bizonyultak

éles

az erforrás-kutatás területén

hetek a

Duna szabályozásának

vagy éppen környezetvédelmi

lépései,

de a szakért szemek

felvételeken

végigkövet-

kalauz

felmérések során.
bocsátott

SPOT4

A

most

szélesebb

sávban érzékeny kamerái

1998

DECEMBER

fel-

még

leg-

információhoz juthatunk

eleddig

ismeretlen
is

megemlékeznek egy hosszabb
leírás erejéig.

Magyarországon.

mára

információk

már négy holdból
testl származik.

s

ál-

olvasmányos dolgokba

igazi

védikus civilizáció tudósaitól

arról a világról,

rkutatás

szabályon, a címlistán és az

taluk forgalmazott kiadványok

dzsungelén, akkor érdemes to-

vül esik a Föld sztratoszférá-

(Európai

átrágtuk

vábblépni a Meteor névre hall-

alatt

sok ezer feljegyzést készítettek

http://www.spot.com

Ha

a híreken, az alap-

mindig

évezredek

szú

készni titkaikat.

Infrared Imaging)

kedveskedtek

látogatóknak.

akadtak olyanok, akik köze-

lebbrl

SPOT4

Internet

ígéretét,

ni a bolygókat, ki akarták für-

CSILLAGASZAT

val.

különböz

üresemények idpontját, így

hatunk választ. Azt például

ga-,

az

igazi csillagásznak

tudnia a

árt

csokra, illetve kérdésekre kap-

újjávarázsolhatjuk?

lalkozik

nem

Van valami

veknek a keménysége 7,5-8,

(SPOT4 - Short-Wave

Egy

általa.

a leírások mellett hasznos taná-

míniumszilikát. Ezeknek a kö-

Az ESA

a

kétbets szó mindig

számára az
Bajától

is

hogy

kiderülhet,

keletre

nem

is

olyan

rég új erdket telepítettek.

Magnetars
(Magnetars - A newly disco vered type of stars)

http://www.magnetars.com
Ez év augusztus 27-én igen

ers gamma-sugárzás
érte el

nyalábja

bolygónk atmoszféráját.

Bár a légkör vastag védburka
alatt

minket

nem

getett veszély, a

ring szondák

igazán fenye-

Föld körül ke-

kissé megtébo-

tették.

Mint rövidesen

kiderült,

a „támadó” egy húszezer fény-

évnyire
volt,

fekv

neutroncsillag

amelyet már néhány hó-

napja katalogizáltak mint szokatlanul

ers gamma-forrást.

Mint a

NASA

e

témával

érzékelinek jelzései jó

foglalkozó honlapjáról kiderül,

pár csillagász figyelmét felkel-

idén május óta ismerjük köze-

lyult

iskol@
nös tekintet-

hozzánk

ég

hatalmas,

is,

lassan

fáklya végén. Jött a vonat,

Nem

vele!

doomoztunk, nem
akadt viszont

arra,

mi

e fajtáját.

történne,

ha

a kis úttör szalutál, „úttörta-

akadályverseny,

az

bolygónk

nács-titkár pajtásnak jelentem”,

csapat-összejövetel, vetélkedés

tel

Amíg
egyszer

Édesapám többszö-

láng átvesz.

neutroncsilla-

felszínén

gok

„csak”

hasonlóan

rösen kiváló csapatvezet, fo-

s-

erteljes

gadja, vonat

igen nagy

rségükrl és
igen ers gra-

mágneses

te-

vékenység
lenne.
Az

vitációs terük-

rl

is

voltak híresek, a csillagok

adatok megdöbbentek:

egy

Apu

el,

mi

eloltja

a

De

„Kisfiam, tudod, mikor

hát...

büdösítem be ezzel a kocsit!”

És én

voltam háborodva...

fel

lok

már nem

ünnepélyes

A mostani

a rajok között.

- csak

hazafelé.

lángot.

volt Xénia-láz,

fiata-

tudják, milyen az

hogy ez már

azt érzik,

megint olyan „felnttes beszéd”. Azért jó lenne, ha valaki

errl

is

mesélne, mert bár

meg

cím dalainak

lehet nézni a fenti

új fajtája hihetetlenül intenzív

ilyen égitest a

tá-

Tulajdonképpen akkor már

mágneses

volság felérl magához vonza-

csak játszottuk ezt az egészet.

lehet

ná a zsebünkbl a tölttollat,

Volt nyakkendfelels, nótafa,

„feelinget”, a kifacsart helyze-

ha pedig leszállnánk a felszíné-

rajvezet, rsvezet... Ostoba-

tet érzékeltetni

ság az egész, de jól elvoltunk

aki

Ha

térrel is rendelkezik.

a csillag

mágneses

tere által

folytonosan deformálódó
szín feltörik, igen

fel-

nagy meny-

nyiségü energia szabadul

fel

re

Hold-Föld

- ami egyébként a nagy
miatt

vitáció

gra-

lehetetlen

is

a

Errl

átrendezné atomjainkat, amik

olvashatunk a lapon, külö-

iról

mágneses

maga

is

el is

de

azokat,

játszani

a

csak az tudja,

benne

volt.

-

gamma-sugárzás formájában.
és a csillag egyéb hatása-

szövegét, a kotta alapján

tér pillanatok alatt

szétszóródnának az rben...

Diáklexikon

http://www.horvathm-

szentes.sulinet.hu/LEX/DIÁKLEXIKON.htm

ENEK-ZENE
Daloskönyv - volt mozgalmi dalok

A

felejtés

DIÁKLEXIKON

réme, amely min-

IRODALMI

http://www.fsz.bme.hU/mtsz/dalok/dalok.html#M

denkit

metlenebb

Döcc-döcc,

tuk,

gylöltük - ma

Megy
a diák -jómagam felfelé, tanulni. Na
nem vertikálisan,

már

tanítják, miért

döcc-döcc...

hanem

volt

is

Erre „ezek” azt

vonattal.

Sokadszor. Egyszer

DRÁMÁTOKNAK

helyzetekben

tud

ránk tömi. Sietni kell egy beadvánnyal,

meg kell

írni

a házi fel-

nem

de egyszeren

adatot,

jut

eszünkbe az a fránya kifejezés,

rossz.

a székesf-

városba,

hogyan

és

-

sokszor a legkelle-

elér,

amit egyébként álmunkból

könnyedén

komyikálják, hogy

ébresztve

„a rablánc a lábon

valnánk.

nehéz

a második viszont

volt...” Per-

is

Az els

fel-

elsza-

reakció a düh,

már

a kétség-

ma-

A
U

R

C

l>

F<

F

G

I

J

K

L

M

Q

E

B

S

I
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K
Y\

mus?

A szó eredetileg modoros-

ságot jelent

- átmeneti

összeszámoltam,

sze.

Azt hiszem,

beesés. Butának képzeljük

hány

mi

vagyunk

az

gunkat, pedig mindössze arról

rokk között a

amely még

van szó, hogy agyunk valami-

fordulóján -,

lyen oknál fogva abban a pilla-

nem más, mint

órát töltöttem

vonaton - nem

eddig a

szívderít szám.

nem
is,

lenne érdekes az

valaki

ivott

Nem

a

volt

mintha

út!

Most

nagyon vidám, többet

kelleténél,

„...kihallatszik

és

énekel:

belle,

hogy

utolsó nemzedék,

emlékezni fog ezekre a sorokra
és

dallamokra. Valahogy mi

már akkor nttünk

mikor

fel,

csak a sallangjai maradtak
a

kommunizmusnak.

St

meg

akkor

nem ad

natban

„bels

ki

egy adatot

számítógépünkbl”.

Minden bizonnyal ismers a
helyzet,

és ha belegondolunk,

hogy egy

stílus-

korszak a reneszánsz és a ba-

század

16-17.

egyesek szerint
reneszánsz

a

mestereinek modoros utánzása.

Ez tipikusan egyike ama
monkérés után

kifeje-

els

szá-

már csak

hal-

zéseknek, amelyek az

vány emlékként derengenek, de

már minálunk, babám...” Re-

már szocializmust mondtunk!

rájöhetünk arra

mek. Kolléga úr permutálja a

Nem

jesen természetes dologról van

most minden extra beruházás

népdalokat. Érdekes: mi, egye-

voltunk ahhoz, hogy felfogjuk,

Szimplán elfelejtettünk va-

nélkül, pár pillanat alatt felidéz-

temisták
lünk.

nem

ilyesmiket ének-

Saját kis

szubkultúránk

dalai mellett inkább régi,

moz-

lehetett keverni. Fiatalok

szó.

is,

egyébként egy szó-

ez egy hamis ideológia. Utáltuk

lamit, amit

ezeket az

tárban vagy lexikonban

dalokat,

idétlen

egyáltalán, énekelni

is

és

utáltunk.

megke-

reshetnénk. Persze általában az

hogy vagy nincs kéznél,

galmi dalokat. Furcsa, nem?

Aztán ahogy feln az ember,

a baj,

Azok

egyes dolgokat átértékel - és az

vagy pedig elavult dolgokat

a fiatalok, akik mostaná-

ban járnak általános- és középiskolába,

veszik,

már természetesnek

hogy demokráciában

él-

nek. Megtörtént a rendszerváltás,

a

kommunizmus

lelépett, a

diktatúrának ez a válfaja lassan
elhal

az egész Földön, hogy

éneklést

megszereti.

Német

sört iszunk az amerikai

burgerre,

aztán

ham-

kezddjön az

„Amuri partizánok

dala”.

Mi

tar-

hetjük a virtuális lexikonból.

Persze ez a könyv
denható, és a témája

sem minis

a célja.

Egy olyan

infotár,

talmaz. Nos, az Internet ilyen

ugyan nem

esetekben

hogy az alapfogalmakat

sietni.

hály

A

is

a segítségünkre tud

szentesi Horváth

Mi-

Gimnázium web-oldala,

csak az

irodalomra szorítkozik, de hát ez

za, és a

teljes,

fbb

amely

de elég ahhoz,
tisztáz-

irodalmi irányokat

meglelhessük. Stílusához

hen

csak játszottuk az úttörmoz-

amelyet a Sulinet program kere-

csak szöveget tartalmaz, és ép-

Emlékszem, egyszer

tében kreáltak meg, sok olyan

pen ezért gyorsan töltdik

galmat...

valami szovjet

csak a tankönyvekbl legyen

kor ilyen

ismers. Megszenvedtük,

lángot

utál-

is

tel-

is

(hajaj,

volt!)

indított

még

ak-

úttörcsapat

útjára,

hozták

le,

tartalmaz,

amire

ami különösen nagy elny azo-

egy diáknak szüksége

lehet.

kon a helyeken, ahol

információt

Mint

jelent például a manieriz-

Internet

kicsi a sáv-

szélesség.

1998
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iskol@
NYELVESZET
Ne

az ifjúság? (Avagy:

Hogy

ha-

László VII. Országos Alkalma-

dováznak a skacok?)

cím

írá-

zott Nyelvészeti

amelynek végén

sa,

bosszants, mert belefordítalak a kernelbe!

mes

http://www.mek.iif.hu/porta/szint/tarsad/nyelvtud/

listát

terjedel-

találunk a fiatalok

szlengszer kifejezéseibl.

A magyarítás
Chat) világát. Új szoká-

Nyelvtudomány — Linguistics

lett

Az

lyok tárulnak elénk

IRC

MM
l

j
J

l

|

l

*

f

bor -

is

kutatja

Karvalics László Le-

Z.

Az

uUMUaittjltttUimm
—

cím cikke.

Internet és a nyelv kap-

foglalkozik Farkas

Mr

lásán túl azt

Alapjában véve kétféle dol-

is,

hogy

mvelhetünk

weben:

a

milyen nyelvrl

is

Ami a
nyelv. De

írók.

kettben közös, az a

van szó? Er-

a kérdésrl számtalan érde-

egymásnak

Egy

es-

kis statisztikát

gyakoriságáról.

Némelyik

igazán mosolyt fakasztó, példá-

vagy a „nyihaha”,

habár szerencsére a pálmát a

(Magyar Elektronikus

hétköznapi „szia” viszi

el. Itt is

Könyvtár) nyelvtudománnyal

elkerül az internetes nyelvezet

foglalkozó gyjteményében.

2

homepage

magyarításáról.
s

Ottlap,

egyebek címmel

ol-

vashatunk errl egy dolgozatot.

f vonása, az angol nyelvi ha-

tás és a kizárólagos írásbeliség,

hiszen

elenyészbb

szóban

számban fordulnak el az

itt

Habár úgy
tnik, a beszélt nyelv elég nagy
használt kifejezések.

a

iramban kezdi átvenni a számí-

kez-

tógépes kifejezéseket, különö-

detekor megjelent vita levele-

sen a szakmabeli fiatalok köré-

zésébe, az errl szóló szavazás

ben, és lassan átszivárog a hét-

eredményeibe, és megcsodál-

köznapokba

nyerhetünk

Betekintést

WWW-történelem

hazai

hatjuk e kifejezés többi,

el

nem

egy

Például

is.

szke, ha az

lány, „defaultból”

terjedt magyarítását (pl. nyitó-

a természetes hajszíne, és igen

kép, indulap...).

találó kijelentés,

A

számítógépes nyelvészet

problémáit veti

fel

Az

Mint

szinte

Internet-

cím

magyartalan, rövidített

forma és a sietség miatt mellzött helyesírási szabályok

mi-

Ezekre a tipikus problé-

mákra egyébként az
honlap

s

mányban

egyebek

Ottlap,

cím

tanul-

igen érzékletes pél-

Ugyancsak nagyon érdekes
nyelvi szempontból megközelí-

1998

IRC

beszélve arról a

(Internet

DECEMBER

is

szerepel, miszerint „belefor-

Relayed

Az

magyar forradalom történetének

1956-os

dokumentációja
http://www.rev.hu
1956 sokunknak csak egy

évszám, amit a köztársaság
kiáltása óta nyíltan lehet

ki-

ünne-

Másoknak forradalom,

pelni.

szabadságharc, amely egy nép
lázadása volt az

elnyomó

hata-

Az 56-os eseményekrl nem kevés publikáció
lom

ellen.

látott

napvilágot az évek során,

és közülük sok

nem

igazán a

nyekre támaszkodott.

Az

té-

idei

magyar

és az

angol billentyzetkiosztás

elté-

résébl adódó z-y

csere,

lentzyet).

Hál’ istennek

Ugyan nem

m,

témához kapcsolódik és roppant

izgalmas

olvasmány

Rónaky Edit Hogyan beszél ma

Osztályá-

létrejött

az

egy igazán jól magal-

Történtének Akadémiai Doku-

található)

1956-os

Magyar Forradalom

mentációs

és

Kutatóhelye.

Történetének Dokumentációs

1995-ben a Magyar Köztársa-

és Kutatóintézete (1956-os In-

ság kormánya közalapítvánnyá

a

tézet)

magyar

szörfösöknek.

A

és

külföldi

magát a ma-

gyar forradalom örökségét

három évtizeden
nyugati
és

keresztül

b

rz

emigráns szervezetek

szerzk örökösének tekint

intézet

nem kis

feladatot vállalt.

Célkitzésüknek megfelelen

nyilvánította az addig társadal-

mi szervezetként
zetet.

vél,

mköd

Ez egy igazán jó

így

nem

is

bepötyögjük

URL-t.

Az

pozva”

a

fenti

oldalak között „la-

megtudhatjuk,

mikor, hogyan és kik
létre

inté-

ajánlóle-

csalatkozunk,

mikor

hogy

által jött

az intézet, vagy kik támo-

gatják.

Az

igazán izgalmas dol-

gokat azonban az archívumba

kukkantva
giai

leljük, ahol

kronoló-

sorrendben tekinthetjük

át

az eseményeket. Gyakorlatilag

bil-

de a

II.

kotott oldallal kedveskedett az

egy online tankönyv került

még

internetes

Domokos kezde-

1956-os Magyar Forradalom

fel

a Netre, és csak dicsérni lehet

pontos és hiteles információs

az

16-án Kosáry

ményezésére a Magyar Tudo-

a kolofonban 1996-os évszám

ami

csak poén szintjén.

és mártír-

ján alakult meg. 1991. március

mányos Akadémia

(syia!,

syép ey a könzv, magzar

Nagy Imre

újratemetésének másnap-

társai

nak határozatára

a sok mellégépelés után újabb

stíluselemmé kezd válni

zetközi kuratóriuma 1989. júni-

us 17-én,

ünnepi megemlékezésekre (bár

Ugyancsak

dítalak a kernelbe”!
tipikus jelenség a

nyelvvel foglalkozó

dákat találhatunk.

teni az

Nem

fenyegetésrl, amely a címben

a legfontosabb

lesz-e a nyelv a sok angol kife-

att.

whisky „formatálta” az

agyam.

mindegyik tanul-

itt is

hogy vajon szegényebb

jezés,

a tegnap

rettenetesen félelmetes linuxos

kérdés a magyar nyelv jövje,
az,

esti

hogy

írás.

korszak nyelvészete

mányban,

cím tanulmányát.

TÖRTÉNELEM

lelhetünk a talált üdvözlési for-

mák

ul a „retek”

honlap

ség-ellenrzés számítógéppel

is

lyek közül több megtalálható

port kavart vitát a

*

egymást...

pl.

kes tanulmány született, ame-

Elsként említeném a nagy

Internet

dalmi” események szemtanúi

nek az „op-ok”, és „deopolják”

szó

elolvassuk

Naszódi Mátyás Nyelvhelyes-

„társa-

szítjük az oldalakat, vagyis le-

hetünk olvasók és

kalauz

bels

az IRC-n, milyen

lehetünk, ha

MEK

oldalát ismer-

ha

tu-

vagy megnézzük, vagy elké-

a

dersebb
meg,

hetjük

a nyelvi jelenségek tagla-

*

lajdonképpen mi folyik

rl

gieknél

. «ar»*T

n»«yp»»

lil *»

got

Él Gá-

avagy illemszabályait, és

wr»ATMi«t>

«McOw4.« »Wt«M

ft

m

szavak kapcsolatának az eddi-

csolatával

mtrí

j»»gr

—«•*

S-l *»

amely-

rendszerezi a problémákat.

az „IRC-zés” netikettjét,

aatann tan tf jaminm

4

is,

illusztrálva

az infosztráda szó mögött

rejl értelmet

Megismerhetjük

írásban.

I«Ut

“»*>**

Itt

cím

nyelvezete

példákkal

Végül a számítógép és a

gyen infosztráda?

MMkaÉBUi

ben

kérdései mel-

szabá-

kifejezések,

sok,

Konferencián

elhangzott eladása

oldallal

rukkoltak el, amely

félreértést

igyekeznek

tisztázni.

tényt és

Lehet, hogy több ilyen típusú

tartalmaz.

web-oldalnak kellene lennie,

1956-os Intézet elkészít

hiszen van mit tisztázni a viha-

nagyon sok

történeti

háttér-információt

Az

azt az igyekezetei, amellyel sok

bizottsága és ideiglenes

nem-

ros

magyar történelemben...

iskol(&

s uQ

L

Sulinet az ügyfélszolgálaton
Kérdés: - Milyen gépeket kapnak azok

- Tessék mondani,

még

mködik

talán

Sulinet?

egyál-

- ehhez hasonló

kérdések manapság nap mint nap

hangzanak a

a

nak számítógépekhez?

átvenniük?

egy

Desk ügy-

Sulinet Help

másolatot amin szerepel, hogy mit

vetésbl a közbeszerzési
nyesített

Az okok

között bizonyára szerepet ját-

hogy sokan félreértelmezik azokat

a nyilatkozatokat, amelyek a program to-

A

meg az

A Sulinetet az új oktatási minisztérium nem
ki

az általános iskolákra,

semmiképpen sem jelenti
iskoláknál

beindított

ám

ez

hogy a közép-

azt,

hálózati

hozzáférés

Racskó Péter ágazati informatikai

leállna.

fosztályvezet a közelmúltban

HUB kevés.

is.

Válasz:

nyolc csatlakozási pontú

Kapnak még az

- Nem,

még

Válasz:

Kérdés:- Mikor kapják meg az iskolák
a multimédiás és az internetes kezdcso-

magot?
Válasz:

iskolák?

kormányzat a

az oktatási

bvítését a

Sulinet-hálózat

nagy költségek

miatt,

rendkívül

így a több mint

3700 általános iskola nem csatlakozik az
Internetre. Csak az a 200 általános iskola

(Passzív

HUB-ról

tárgyalások.)

Kérdés: - Windows

mi

NT-rl

Növeltre

történ váltáskor a különbözeiét levásárolhatják az iskolák?

Válasz:

- Nem.

- Elbbit

ta

Kérdés:- Van-e élet a halál után, vagyis
és mi van a Sulinet programmal?

lesz,

Válasz: -A Sulinet program azt irányozel, hogy minden középiskolában és né-

hány általános iskolában - összesen mintegy
ti

1

200

oktatási

mködtetését öt évig
Ez a program teljesült, illetve

kabineteket, és ezek
biztosítják.

a minisztériumot szerzdés kötelezi erre.

folyamatosan

A

rét

kiépült Sulinet-hálózat természe-

tesen tovább

él,

fenntartása a

következ

intézményben - közpon-

költségvetésbl kialakítják az Internet-

várhatja a hálózat kiépítését, amelynél

már

gépek megérkezé-

a

az Internet bekötése után.

a központi támogatás

kozatot adta a Népszabadságnak:
„Leállítja

- Nem.

se, utóbbit

csak ezt biztosítja.
folynak

ezt a nyilat-

-A

Kérdés:

Kérdés: - Az Internet bekötésekor számolhatnak-e fel telefonköltséget a cégek
az iskoláknak?

iskolák?

- Nem, CD-lemezen

vábbi kiterjesztésének leállításáról szólnak.

teijeszti

- Az önkormányzatoknál ezek

megtalálhatók, ott kell kérni.

szoftvereket csak a gépek-

re telepítve kapják

Válasz:

Válasz:

is kell

saját költség-

eljárás során érvé-

árakon továbbiakat vásárolhat.

Kérdés: -

,

az iskolák egységesen

szervert és hét kliensgépet kapnak,

amelyekhez az önkormányzat

félszolgálatán.

szik,

- Ezek

Válasz:

el-

Kérdés: -Az iskolák kapnak szerzdés-

az iskolák, amelyek a második körben jut-

teljesül.

Nem volt még konk-

elképzelés a Sulinet általános iskolákra

történ

kiterjesztésére,

de már korábban

is

évben másfél milliárd forintjába kerül az

elhangzottak olyan vélemények, hogy an-

oktatási tárcának.”

nak

nem

ban

kell lebonyolódnia,

Nézzünk néhány gyakori kérdést

a

Sulinet Help Deskrl, és válaszoljuk

is

meg azokat a közvélemény szélesebb

kö-

rének megnyugtatására.

Kérdés:- Mennyi

idn

keresztül biztoin-

gyenes Internet-hozzáférést?

-

erteljesebben kell

tokra, és

azokhoz kapcsolódóan érdemes az

iskolák behálózását segíteni.

a minisztérium az iskolák számára

Válasz:

ugyanebben a formá-

támaszkodni a helyi-lakóközösségi hálóza-

A minisztérium

ok-

a találgatásokat ersíti meg: központi forrá-

sokból egyelre bizonyosan
ki

az Internet-

A mostani

minisztériumi állásfoglalás ezeket

tatási

sít

feltétlenül

a

nem

terjesztik

programot az általános iskolákra.

Ugyanakkor a minisztérium

szolgáltatóval öt évre kötött szerzdést.

nyilatkozatai arra utalnak,

Ez id

1200

illetékeseinek

hogy abban az
kalauz

alatt

az

iskolák

számára az

intézményben,

amelyre

kiterjedt

Internet-hozzáférés ingyenes, ezt a

M-

a Sulinet, a hangsúly most áthelyezdik

veldési Minisztérium a központi

költ-

a tartalomfejlesztésre, s ez a tevékenység

ségvetésbl fedezi.

immár

írisz

néven folytatódik.
1998
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Ha

a kommunikáció.

^

a kártya címét kézzel

irányú cikkek elmozdítanák

megadjuk, akkor minden mködik, bár az

a Sulinet programot, ezért kérem, a mellékelten elküldött cikket

NFS-szerver és a kliens közti kommunikáció

hogy az

(7gy gondolom,

ilyen

bizonytalan.

Az írás az eddig megjelentekkel ellentéthangvétel, a programnak nem a pozitív oldalát emeli ki, ha-

szíveskedjenek közölni.

ben kritikus

nem a gyakorlatban

A

Linux kemelhibája vagy az

a

hibát

Ethemet-kártya gyenge minsége, esetleg a

tapasztalt hiányosságokról és hibákról szól.

kábel vagy a

HUB okozhatja, de a hardverhiba
nem

a legvalószínbb, mert sehol

találtam ha-

sonlóra való utalást. Megpróbáltam megemlí-

MKM sulinetes programja keretében

Az
kolánk

mint 7 db számítógépet.

mködik,

nalon

is-

kapott internetes hozzáférést, vala-

is

Az

Internet bérelt vo-

a gépek Ethemet-hálózaton

Maga

csatlakoznak a Sulinethez.

keresztül

mködik,

a rendszer tökéletesen

ben eléggé

A

túlterhelt.

bár csúcsid-

Sulinet mint elképze-

nagyon impozáns, és a gyerekek körében

lés

nagy

a terem, napi 8 órás nyitva tartás mellett.

kola tanulóinak kb. 60 százaléka

Eme

Az is-

már biztosan
több mint

járt ott. Regisztrált felhasználóból

200 van.

is

Szeptember 1-jétl üzemel

sikert aratott.

pozitívumok mellett azért szép

számmal akadnak negatívumok

Az els problémák

akkor kezddtek, ami-

nem tudtam

kielégít

választ adni, mert a számítógéphez adott ope-

nem

rációs rendszer

támogatta a multiuser

üzemmódot. Próbáltam a kérdésre megnyugtató választ keresni,

de az operációs rendszerhez

mellékelt leírásokban

A

rendszerhez sajnos

nyelv

leírást,

nem találtam semmit.
nem kaptunk magyar

pedig úgy tudom, hogy fo-

gyasztóvédelmi törvény

A cég,

írja

el.

le

egy prog-

béta- változatát, és az megoldja a gondot.

Nem

próbáltam

ki,

mert csak ideig-óráig

lett

volna megoldás, a kész változatért pedig már
fizetni kell, és

volna

le

az

a gép.

sem

A

biztos,

hogy nem fagyott

rendszerhez elvben tartozik

egy ilyen szoftver, de arra a cég képviseli azt
mondták, hogy
a

nem érdemes

telepíteni,

mert

magyar változatú operációs rendszeren

a program azonnal lefagy!

Ez id
dött, és

alatt a

terem folyamatosan

mkö-

tapasztalatok.

Az

a Linux és a

Windows

tek a megoldások.

után egyszeren

sikerült

nem

a javaslatot kaptam,

el

a

dult,

után szokatlannak

tn-

indult

Telefonon azt

el.

hogy nyomjam a SHIFT

nem

indulnak

bvítmények. Megpróbáltam, a gép elinde pár pillanat múlva lefagyott. Megpró-

báltam újratelepíteni a rendszert, de

A

tett.

bár

is,

A gép viszont az újraindítás

telepít

CD

nem

lehe-

másolásáért 3750 Ft-ot

fi-

zettem, a benzinköltség kb. 500 Ft volt, mert
kellett

hoznom (személyes

tam ezzel

is

a telepítést, de

nem

el

Megpróbál-

ügy...).

sikerült.

Vé-

gül kihívtam a céget, és megállapították, amit

eddig

is

A gép alapAzt mondták,

egész országban
nül

na

nem

lett

nem volt tartalék.) Ha véletleEz

volt az a pont,

volt.

Az

egyik: telepítek

egy Windows NT-t. Ez nem ingyenes rendszer,
és az iskolánknak nincs pénze

rá.

másik

ingyenes és jó rendszer, de
használóbarát, mint a

nem

annyira

fel-

után

az

ajánlották

MkLinuxot. Ez a program szabadon letölthet
a www.niklinux.apple.com címrl.

szerveren keresztül.

Egy

hét-

együtt 700

egyszeren ment,

A

A hang még

tudták kezelni.
kat,

egygombos

egér,

A diákok

tó.

rendszer egy

RedHat Linux, minden van hozzá, ami

A

nem

soha
is

ma

szállt

még

el.

pl.

a

CTRL+ALT+DEL

alkalmazásával

A törlések
W

1998

elkerülésére javasolták,

DECEMBER

hogy

nem.
partí-

is

tartozik hozzá.

Ha egy

könnyen kilhet.

fagy,

alkalmazás

le

A levelezési problé-

Linux alá szinte minden

megoldódott.

ingyen elérhet.

A még meglév hibák kiküszöbölésére szeretném kipróbálni a Linuxppct az Mklinux helyett,

remélhetleg ennek a kemelje más egy

kicsit, és

A

jobban kezeli a hálózati

kártyát.

probléma csak annyi, nem tudom,

hogyan

indítólemezt

kell

az én gépemen

nem

rendszerlemezként.

készíteni.

A

indul

el,

nem

ismeri

fel

.

Úgy gondolom,

a döntési pozícióban lé-

vknek át kellett volna azt is gondolniuk, hogy
ezek a gépek gyerekekhez kerülnek, akiknek a

a

lett

volna olcsóbb, elterjedtebb, stabilabb gép-

típust

Vannak

kaptak, de ez
rancia

megbízhatóbb operációs

választani,

rendszerrel.

lejár,

nem

az iskolának

ket fenntartania.
lenne, ha

iskolák,

nem

ért,

az Interneten, de senki

magának

áráról

Ha

a ga-

kell a

gépe-

A floppy cseréje kb. 30 000 Ft

lenne garanciális.

nem

is

Ha

a meghi-

lejártával is ilyen

az iskola képtelen lesz

magas

amelyek PC-ket

segít a többieken.

laszt találni a kérdésre

hogy

zavaró az

kicsit

szinte nullára csökkent, az operációs rendszer

lefagyása, ilyenkor csak az újraindítás segített.

sikerül az újraindítást elkerülni, de ennél

KDE-felület jól

Linux telepítése óta a lefagyások száma

Más

operációs rendszereknél esély volt arra,

bár

szeretik a felületet, tetszik nekik,

ben folytatódnak, akkor a

akkor

s

felhasz-

igényel beállításo-

hogy néhány egyszer játék

amikor az egyik gép a másik gép
pingetésére nem válaszolt. Megpróbáltam vá-

károkozásra gondolok. Gyakori volt a rendszer

A

de ez a probléma megoldha-

básodások a garancia

elssorban véletlen

A

de a rendszer megy. Néha

RedHatban megtalálható. Az els meglepetés

Itt

az NFS.

szaktudása ersen változó. Ezért sokkal jobb

Windows.

keresés

egymást,

látják

megy

használhatónak bizonyult, a diákok azonnal

le-

hetség, hogy Linuxot telepítek a gépekre, ez

NFS

védekezett

A

gépek

Linuxppchez adtak egy bootlemez image-t, de

amikor elkezdtem más rendszert keresni.
Két lehetségem

A

min-

sikerült összerakni,

nálókat a Linux naplózza.

volna igazam, akkor ki kellett vol-

fizetni a kiszállási díjat.

is

Netscape, lehet levelezni és

fut a

kisebb hibákkal, de

tudtam, hogy hardverhiba.

lapját kb. 2 hét alatt cserélték ki!

minden szeméttel

nem

A rendszert végül
böngészni.

Rövid próbálkozás után

ami még jelen pillanatban

volt,

fennáll.

Internetrl a programot, és megpróbáltam tele-

Telepítése viszonylag

rendszer abszolút

A legutolsó gond egy floppymeghajtó meghibásodása

den gépen

píteni.

ismerik

a Linuxot mint operációs rendszert!

igazi

Letöltöttem

nem

de

teni a hibát a telepít cégnél,

az

számomra.)

meglepetés

MB.

s a

els

a RealPlayer használata. (Ez volt az

felhasználóazonosítás. Mindenki egy asztalra

meg,

sem

kezelni. Igényként merült fel

alatt letöltöttem, forrásokkal

a rongálással szemben.

...

tudom korrektül

vége

szerint

dolgozott, így a nap végére

Internet

a felhasználóimat

nagyon hiányzott a

telt

kalauz

még

azonosítani, valamint levelezésüket

Rövid

gyltek az üzemelési

els benyomások

de ettl

rossz,

dom

nem
nem tu-

ötlet

külföldrl kellett hozni. (Érdekes, hogy az

telepítést végezte, azt java-

hogy az Internetrl töltsem

solta,

ram

amely a

Az

a rendszert tartalmazó partíciót.

billentyt indításkor, mert akkor

is...

kor a gyerekek elkezdtek e-mail címet kérni.
Sajnos erre az igényükre

cionáljam a lemezt, és tegyem írásvédetté

ütem-

javítási költségeket

fizetni,

a programok

beszélve.

Végül rájöttem,

Kelemen Péter szaktanár

hogy az Ethemet-kártya hardvereimét nem

Baktay Ervin Gimnázium

nem
küldi

ismerte a problémát.

vissza a célgép,

ezért

nem

indul

el

és

Vízügyi Szakközépiskola, Dunaharaszti

itthonl@pok

A

Egyetemek, fiskolák
Magyar felsoktatási intézmények

pécsi Janus Pannonius

Tudományegyetem és
a Veszprémi Egyetem

a Világhálón

Megyékkel foglalkozó honismereti sorozatunk
sikerén felbuzdulva most ismét egy hazai témát

veszünk el: a továbbiakban - olvasóink leveleit
is figyelembe véve - magyar egyetemek és

FTP-gyjtemény

és egy

pszichedelikus

a

drogokról. Lám-lám, ismét eljön a téma...

fiskolák honlapjait fogjuk bemutatni.

A

meg

kíváncsiak addig nézzék

ezt az ol|

amíg az

dalt,

Fre

A

nézni

tilos!

Aki egy
gasson

Bátran állíthatom, nagyon kellemes meglepetés ért a pécsi Janus Pannonius

mányegyetem

nyitólapjára

Tudo-

Mindent

érve.

el

oldalára.

kis kikapcsolódásra vágyik, láto-

az egyetemi lap, a Pécsi

Campus

Fre nézni tilos!

feliratú táb-

mutatván, hogy az aktuális dolgok

la volt,

összevetve az ország egyik legszebben és

(beleértve az elhibázott törvényeket

legigényesebben elkészített egyetemi home-

nem hagyják nyugodni

is...)

a fiatalokat, akik je-

len esetben határozottan politizálnak,

nem

pedig többnyire

szokásuk.

A

gondosan rendben

tartott

ban régebbi számok

cikkeit, írásait ta-

lálhatjuk

A

archívum-

Veszprémi Egyetem szervere

- bizony nem

mint a JPTE-é

ta.

Az egyetemrl

kit

ne tévesszen meg: scrollozzunk egy

is

A

ciókat

a

szóló rész kezdlapja sen-

egyetem

kicsi

lejjebb, és megtaláljuk az

legújabb

nek összefoglalóját. (Érdekes, hogy az angol

nem

a sebesség és a használhatóság ro-

Több helyen kapunk

raj-

megállja

javás technikák és az ízléses grafikák

vására.

némi

akarunk igazodni

állunk

pai szinten

mennek

el

árt

szemben, amely euró-

a helyét.

fontos informá-

használandó böngészk,

illetve

és a

magyar

zió

kissé

eltér

egymástól:

aki

tud

ol-

egy sok megabites bels háló-

el ezt

Az egyetem másik

diákotthona a Jedlik

Ányosról elnevezett szakkollégium. Köz-

600 férhelyes társához képest mére-

ponti,

te csekély,

nak

lakóinak száma közelítleg an-

Ennek

tizede.

ellenére szakmai élete

említésre méltó: a különféle csoportok közül

filmmvészet

található a kortárs angol

itt

klubja és a Unix operációs rendszer iránt ér-

dekldk

tömörülése.

történeté-

A számítógépes hálózat térképe 2 és 3D-ben
is

megtekinthet. Érdemes végigklikkelni a

hogy találunk

bejelölt gépeket, szinte biztos,

valami érdekeset. Megjegyzend, hogy ez
az oldal

-

a

„környez” homepage-ek többsé-

géhez hasonlóan, beleértve a személyes
lapokat

is

-

angolul szintén elolvasható.

Kívánatos lenne, ha ezt a szokást mindenhol átvennék, hiszen

ver-

angolul,

lép.

Térjünk vissza magához az egyetemhez.

valamivel kaotikusabb képet mutat,

page-ével

nem

zathoz szokott közösségnek.

meg.

útmutató, ha

törvény hatályba

képek mérete néha „modemizzasztó”, de

nézzük

Ottjártunkkor az aktuális szám

címoldalán egy

új

A Vosaprómi Egye tóm
Központi JCoHcgiumnn&Jk

WWW

yy.

rro*7«*«i

szervo ve

annál

nincs

kelle-

mint

metlenebb,

amikor valami érdeÖntevékeny csoportok

plug-inek szükségességérl

A

vassa

is.

nyitóoldalról öt link vezet tovább.

Az

tt.)

nyelv információk valószínleg

ke-

meg,

angol

vésbé érdeklik az olvasókat, hasonlóképpen
a felvételizknek szóló rész,

címeket

amely csupán

telefonszámokat

és

tartalmaz.

érdekldknek

technikai részletek iránt

javasoljuk,

hogy klikkeljenek az „oktatás-

kutatás” képre, ez alatt található ugyanis

JPTE hálózatának

struktúrája, amit tanul-

egyetem

1

BME

nül találunk

az
Abovt the dormil
Clusters in thn d ormltoi

949-

The TTP

helyi

egységeként

meg

a Világhálón.

Akinek vala-

sít* of Vakol!

melyik ismersét

Besidents oí the rtonuttory' -'
Hnmepages oí local osers

Az

„átlagos” látogatót

el

kell keseríte-

nünk, ugyanis az egyetem történetérl

nos

nem

page-en.

találtunk információkat a

A

saj-

home-

jelenlegi helyzetrl az „admi-

nisztráció” link alatt olvashatunk adatokat.
Itt

található többek között a

egységének

leírása és a

A hat kar a következ:
nyi,

JPTE

szervezeti

karok felsorolása.

állam- és jogtudomá-

bölcsészettudományi, közgazdaságtu-

dományi, mvészeti, Pollack Mihály

jött

most vették

X4nks

igen található.

csupán két

ide,

év múlva nyert önállóságot. Ekkor

vegyészmérnökök képzését
szen

1

990-ig, amikor

is

még

folytatta,

fel

egé-

mostani nevét kapta

nek hívták). Ekkor bvült

ki a

Egyetem-

tanárképz és

het az „új hallgatók” link.

Itt

le-

megtalálhatjuk

a felvételt nyertek teljes névsorát. Pár linkkel lejjebb

van a

VEN,

vagyis a Veszprémi

Egyetemi Napok ismertetje; az a pár nap
rület, ami hasonlóképpen tartja rette-

a mérnöki karral, valamint ekkor jelentek

tiszta

meg

gésben Veszprém város lakosságát, mint

a

humán

szakok: angol nyelv és iroda-

BKE környékét a Schönherz QPA. Az egy-

lom, német nyelv és irodalom, színháztörté-

a

net, teológia.

hetes rendezvénysorozaton öt csapat vetél-

Mint minden nagyobb egyetem és fiskola esetében

- fleg

képzés folyik -, úgy

ott,

ahol informatikai

kedik,
cot,

hogy megszerezze a

rektori nyaklán-

az egynapos diákrektori cím jelképét.

itt is

hatalmas adatbázissal ren-

JPTE

http://www.jpte.hu/

delkeznek a kollégiumok.

http://www.jpte.hu/campus/index.html

-

Vannak személyes home-

http://www.vekoll.vein.hu/

egyéb információ nem-

Veszprémbe,

annak érdekes

csak

msza-

fiskolai és természettudományi kar

a felsoroláson kívül

létre, s

(eredetileg Veszprémi Vegyipari

ságos lehet végigböngészni.

ki

hogy

kes információt fin-

Tagok

tudhatjuk

Itt

ben a

A Vakoll rrp archívuma,
A kollégium

mindket-

intranet

A

a

el

Pécsi

Campus
kalauz

page-ek, letölthetk

modore 64-es

(!)

Com-

játékok

Veszprémi Egyetem, Központi Kollégium
,

A Veszprémi Egyetem

http://www.vein.hu/index-hun.shtml
http://www.vein.hu/uni/hostels/jedlik/

Jedlik

Internet

Ányos Szakkollégium

1998

DECEMBER

*

itthonl@pok

jy-jT F" jp^T' Computers

——

*
VI. kér.

Tel./Fax:31 2-1 2-65

-

Munkácsy M.

(20)
u.

9 554-500

www.exerem.hu

29.

Internet publikáció

B

Megbízható Internet hozzáférés,
statikus, dinamikus WEB lapok készítése

*

feltérké-

show-m-

sorok online hátterét, és

Internetes alkalmazások
Ügyvitel kiterjesztése,
Internetes áruház, 3D-s világok
Linux, NT, Novell környezetben

egy éve

peztük a tévés

bizony rosszallóan csóváltuk a fejünket, látva,

hogy Friderikuszt sehol
j|lfl

members.xoom.com/dibab

INTERNET

nem

látjuk a weben...

hogy cikkünk

Álmunkban sem gondoltuk

volna,

egy folyamatban, s éppen ennek köszönhetik az internetezk, hogy ma már a Hálón is
találkoznak kedvencükkel. Legalábbis Weiler Péter,
katalizátor lesz

a Friderikusz Online

fszerkesztje némi hálával közölte

szerkesztségünkkel, hogy Friderikusz Sándor egyebek
közt cikkünk hatására döntött az online jelenlét mellett.

Békés megyében
4 városban helyi telefonhívással!

-A Friderikusz Produkció munkatársaként

1997 novemberében

egy cikken akadt meg a szemem az Internet Kalauzban, amely több

más

televíziós személyiség mellett Friderikusz

hiányolta.

Sándor honlapját

A cikket látta Friderikusz Sándor is, aminek hatására fel-

gyorsítottuk a partnerkeresést. Tavaly no-

vemberben valóban még csak

a tárgyalá-

sok elindításán gondolkodtunk különböz
hazai

hogy a

Internet-szolgáltatókkal,

mindenkori Friderikusz-msor és a hozzá
kapcsolódó kulisszatitkok, interjúk, valameglepi ét moliitágos

mint képanyagok az Interneten

is

egyedi

Irláeríktisi

Non Ináé

ügynöke

Í

megjelenést kapjanak. Többhónapos

követen végül

gyalást

stratégiai

rült

Gyula
Orosháza
Szarvas

Gyomaendrd

Tel.:

Szt. István tér 1.

Tel.:

Városház u. 23.
Vörösmarty u. 23.
Thököly u. 4/f.
Szabadság u. 3.

Tel.:

út 181/1.

a Matávval sike-

szövetséget kötnünk, így

Tel.:
Tel.:
Tel.:

Tel.:

66/454-831
66/444-044
66/463-181
68/312-935
68/413-133
66/31 1-422
66/284-559

Prakticomp
Hungarotel
Prakticomp
Selex
Hungarotel

PC Shop
On-Line

tség megkezdhette

PRAKTICOMP - INTERNET
Békés megyében az els

munkára. Fontos célunk

tív

volt,

magazint hozzunk

szórakoztató

soraihoz betekintést enged
az

Internet-látogatók-

nak a televíziózás

titkaiba,

gével
tatja
azt,

és

in-

bemumind-

amire a

televízióban

idhi-

ány

miatt

nincs lehetség.

- Friderikusz
kalauz

Sándor

Meglep

és Mulatságos

show-msora

cím
1998.

október 19-én debütált az
DECEMBER

friderikusz vonalban

Meat

inprisston

Ital

a

létre,

amely szorosan kapcsolódva Friderikusz

terjúk segítsé-

1998

hogy

Friderikusz Online oldalain olyan önálló

rejtélyes kulissza-

}§tgÍ$3ás5<?>

r

sugo

a felkészülést az ak-

Sándor személyéhez és aktuális

Internet

András

friderikusz segít

1998 nyarán az újonnan alakult szerkesz-

Kinizsi u. 4-6.

F

sztárok

térkép

Ügyfélszolgálati Irodák:
Békéscsaba

tár-

m-

MATAV£3M

BBm

^iSSSSSSEJksa

itthonl@pok

NAPPAL
RTL-KLUB csatornáján,
egyben

ez

„

adásnapja

Tudatos

is.

a

Online

Friderikusz

els

és

volt

ez

”

a

-

m-

egyfajta

Nem

kívánjuk

megismételni a Megle-

p és Mulatságos egy-egy
néz -

exkluzív inter-

A show

forgatásán egy digitális fényképe-

tünk

tar

liriici

L

- Az

Vírus

liliziil

Xivtr

Eléri

Uszít

zik, ti

közti

szünetet

meg.

r

letesebben

vémsorra.

Vajon

be-

a Friderikusz Online-t alakítják az online

Friderikusz látogatói?

-

A

napi több száz e-mail feldolgozása során nyert kritikák és

kérések járulnak hozzá, hogy a Friderikusz Online szinte személyre szabott szolgáltatást nyújtson.

A legkülönbözbb kéréseknek tet-

tünk eleget: többek között Friderikusz Sándor dedikált fényképét,

Lrinc

L.

László utazásain készült személyes

Mulatságos nézettségi

statisztikáit tettük

- Egy személyes kérdés:

r show, amihez nem

is

ki,

órákat

a

kérdések

Meglep

fotóit, a

és

már közzé.

élvezitek a dolgot? Van egy népsze-

igazán nehéz egy népszer site-ot készíteni.

Ugyanakkor ez már

alapelvárás

olyan

s a

is,

zásnak nem

várako-

biztos,

könny

hogy

megfelelni.

- Az egész szerkesztség

merem

hogy életünk

töltjük

Danubius Rádió népsze-

szentelt

hogy reggelre

lehet legtöké-

a

kel

Els alkalommal Friderikusz Sándor
nézk sznni nem akaró kérdéseire,

msorvezetje

köttetéseit,

minden

tesz-

oldalak össze-

nevében

választ a

a

ugyancsak éjszaka
teljük az

chat-

és Mulatságos vendégeit a

majd Bochkor Gábor,

fel

a legfrissebb anyagok, és

beszélgetések-

hétköznapokban, a látványos stúdión kívül örö-

írt

hogy

Mivel foglalkoztok 13 na-

és

kal

i

pil-

is.

naponta megiijuló tartalmat

olyan riportok-

Jimiiiiifiim

kítik

emlékezetes

kéthetente jelentke-

pon keresztül?
- Az adások

3.0%

Meglep

örökítet-

eltérést az is jelzi,

msor

ígértek.

270

amelyek a

kezünkben

meg minden

míg a
Aiiki

a

lanatot, és ezt tesszük azóta

ebédelne együtt legsmesebhen?

Siller

fáradalmait.

kerülnek

Ilyenkor

folyást gyakorolnak a té-

zgéppel

triiinkiu

munka

dolgoz-

rejl szerkeszti munkára, érdekes
beszélgetésekre,

szlíPlávtl

a

éjjel

mködjön.
- A nézk nyilván

úgy gon-

júkra és fotókra kíváncsi.

A "Meglep és Mulatságos” melyik

ségünk kívánságára gya-

doljuk - sokkal inkább a mögötte

jelenetét, a

Iwsi. lésilwlwk i térképéi!

dió grafikusai szerkeszt-

korlatilag

sem utánozni, sem

Mié*

talál-

InSite stú-

nak, és nappal pihenik ki

naplója, háttere?

is

Az

kozhatnak.

Friderikusz
Online a tévés

show kiikiváiaira ezután

forgalom” látogatói

párhuzamosság? A

sornak

i

a reggeli „Internet-csúcs-

állítani,

talán legizgal-

masabb munkáját
Friderikusz Online.

jelenti

Mi

a

lehet

érdekesebb annál, mint hogy
jelen

vagyunk az ország

ta-

lán legsikeresebb televíziós

msorának

forgatásain,

megválaszolására. Külön hangsúlyt fektettünk

„belefolyunk” a show körül

az olyan interaktív jelleg rovatokra, amelyek

zajló szervezésbe, és a legiz-

lehetséget adnak, hogy a látogatók jegyet ren-

galmasabb

deljenek a

nek a

msor felvételére,

Meglep

és

kérdéseket intézze-

Mulatságos vendégeihez,

vagy szavazzanak egy-egy felvetd kérdéssel

Minden

saját

részleteket

kreativitásunkra

a
tá-

maszkodva adhatjuk közre
a

látogatóknak? Reméljük,

kép sorsát a né-

hogy napról napra többen

véleményétl tesszük függvé, így az oldalak nézettségi mutatója határozza meg, hogy

osztoznak majd lelkesedé-

melyik rovat tartalmát bvítjük

gondtalanul

a

Friderikusz

Online révén.

Mi

éjjel-nappal

vagyunk az

Interneten,

kapcsolatban.

interjú és

zk

sünkben

szórakoznak

és

kalauz

rövidítjük

vagy éppen

meg. Az Internet dinamikájához

kalmazkodva sokszor
ötletek,

ki,

éjjel

jutnak eszünkbe

al-

új

amelyekkel megvalósult formában már

ott

mindig

tartalommal.
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Internet a kábeltévén!
Ön

csatlakozik a rendszerhez, fizeti a havi

elfizetési díjat, amely mindent tartalmaz.

Kábeltévén nincs idarányos költség!
Ön

a nap 24, a hét 168, a hónap 700 órájából annyit

van a hálón amennyit

milyen újdonságokra számíthatnak a rendszer régi és

akar,

és a havi átalánydíj mellett nincs

Az év elején már bemutattuk a DPG levelezrendszer szárnypróbálgatásait, és most ismét felkerestük a „galambdúcot”, hogy
szemügyre vegyük a sokat korszersödött rendszert,
megkérdezzük az alkotóktól, hogyan telt az els év,

más

költség.

új

rajongói.

nak, akik

A TVNET

már meg az

Internethez való

A DrótPostaGalamb egy
magyar nyelv

Kft. (V. ken), Sztár

SATIMEX
Multicom

TV

Kft. (VIII. kér.), Bakáts Parabola (IX. kér.),

Kft. (XIII. kér.),

Zugló

TV

NET-T

(XIX.

kér.),

Kft. (XVIII. kér.),

Kft.

levelezrend-

Kft. (XIV. kér.),

A program minden Win-

(XXII. kér.)

HP /fax:

318-1985
URL: http://www.tvnet.hu
E-mail: info@tvnet.hu
M/fax: 318-1926
1056 Budapest, Molnár utca 53.

nánk, a levelezésnek (mind-

akár Internet nélkül

össze) ennyi az ára. Ezután

hasz-

is

modemmel. Kérésre

nálható,

a fejlesztk postán elküldik a
kért verziót.

TanNet

oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardverhálózaton keresztül.

A program

telepí-

-

szolgáltatásai:

A tanári számítógép

öszszes számítógépre.

A program
- A központi
-

analóg videoforrás

(pl.

videomagnó) képe kiadható a monitorokra

(+videoA/GA átalakító beépítésével), így a monitorok tv-ként
diák monitorképe bemutatható a többi diák számára

-

Kijelölt

-

A tanár

is

mködhetnek.

is.

bármelyik diák monitorképét a saját monitorára kapcsolhatja, így láthatja

a diák munkáját.
-

A tanár

-

Lehetvé

a diákok munkájának gyors ellenrzése és

egy

kis ház, ahol

4

vé,

már csak a Galambra
tintani,

kell kat-

és elindul a regisztrá-

Ha közben bármikor kérdésünk van, bátran fordulhatunk a szundikáló Segédhez,
aki válaszok tömegével vár
ció.

minket

(kis

lamelyik

szerencsével va-

talán

éppen

képernyje

egyszer

tárul

elénk; elég

rájönni, mi mit is je-

szemüveggel

lenthet

münk...

lehetne

postací-

A beköltözés

igen

saját

aj-

és máris választhatunk
drótpostacímet.
is

Ezt

a

megtehetjük,

A

lakásba belépve az íróasztal

vasni lehet, a lúdtollal

is

az,

amelyre szükségünk van).

mert ugyebár lakás nélkül ho-

többi lakással
4

kell

kell kitölteni.

gyan

tón,

kijavítása

a tanári PC-n.

1

be

költöznünk egy üres lakásba,

egyszer, egy kopogás az

saját billentyzetét rákapcsolhatja bármelyik diák PC-jére.
válik

te-

pontba, s hamarosan elénk
tárul

kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

Ha kész a

bejelentkezik a köz-

lepítés,

videoképe kiadható bármelyik diák monitorjára vagy az

el

kell indítani, a többit már maga meséli el (azt azért elvárja, hogy gépünk modemmel

rendelkezzen).
A TanNet hálózat

Ezután egy kérdívet

bi tagja.

le-

futtatható,

tése igen egyszer, csak

M^atástecliniSti oktatásihoz ajánljál!

kaphat e-mail címet a

tölthet az Internetrl, vagy

dows alapú gépen (Windows
3.1/95/98/NT)

RADIANT Rt.

így

család vagy a munkahely töb-

Ez teszi lehethogy mködjön a rendszer, akár úgy is mondhat-

szer.

TV

ismerik a szolgáltatást.

ingyenes,

elektronikus

hozzáférés lehetségét:
City

még nem

Kft.

Budapesten a következ kábeltelevíziós hálózatokon
keresztül teremtette

Néhány szó a DrótPostaGalambról azok-

(a

ol-

írni,

a

Sherlock Holmes Galamb pedig keresgélésre szolgál).

Az

alsó sorban a leveleket tároló
fiókok

láthatók,

számuk

tetszés

és

feliratuk

szerint

vá-

4

B5EÉ!

/

I
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Térni LíszIwm -bountyO'tk*

:

J

L
A tanár

Tendi Lásztóné •bounty^sbon

Tbe Huniét

ezzel a speciális hardvereszközzel betekinthet a diákok munkájába, és segít-

het nekik anélkül, hogy helyét elhagyná.

A TanNet

rendszer egy olyan számítógépes

in
in

h

ri
17$ -í

Koznu Do<*
Koznu Ooi i

I

-SzepiJ'dptj.hu
Szept-j-dpuJiu

KornuPou

•

S;et>Kj-üpo-lHi

Koznu Do< * Szept'2'dpoJMi
Koznu Dót* Szept£<JpvJiu
•

•

•

videó- és billentyzethálózatot valósít meg, ahol a tanár

gén összeköttetéseket tud

létrehozni.

Meglév

nyomógombos kezelegysé-

és újonnan létesítend számítógépes

PinUzei

hálózati szoftver

nem

ír*

H

i«iH

m ;h

kalauz

iw

1149 Budapest,
Nagy Lajos kir. útja 117.

Internet

220-6454
Fax: 220-6455
Tel.:

1998

DECEMBER

Mezei Jeni.

'piMUef. lenes
PirvKzei János |M Mtzet Jent
•

PiMtzei János

szükséges.

p«

Piiwtzei János

oktatóteremben egyaránt alkalmazható.

Mködtetéséhez

J altos

h

p«

Mlzet János

Ács AnMs AcsJ\nM>j<hotp*<
Kálik Anni néc*£*Jp0.hu
Kocsis Csibe < cKoCsls-j-dp^Js
-

euiolmeJeii j-<liotpostaJ«u

Csecs László •ceceleszto^^i

Sün Mhe lun* n ama zu.ixi
i

.

szolgált@tás

temet* elfizetés

In

nélkül!
-/

I
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lasztható.

Ha valamirl nem
csuda

tudjuk, mi a

a megjelen

felirat útbaigazít.

célja láthatóan

hogy ne

volt,

csak

az egérrel, és

rá kell mutatni

A fejlesztk

lehet,

kelljen

az

hosszú

leírásokat olvasni a program

kuka

vé

Infónéni szolgálatnál kérhetjük.

online.com-on

sel

rendelkezk jutnak

viszont

-

el.

mint fentebb

ide

már

nem

rendelke-

de úgyszintén sok érdekeset tudhatunk meg más

hogy

is

ha-

csak az Internet-hozzáférés-

is),

a ház többi
lakója

meglév

lehetség, mert oda

sonló

zk

lehet-

teszi,

Kalauzra

kapcsolattal

melletti fa-

liújság

jOjÍ U'hJj]

mint

hangsúlyoztuk - az Internet-

A

használatához.

(ami azért más,
mondjuk a www.prim-

hirdetkrl,

így

Matávval, hogy bárhonnan he-

hogy naponta megkapjuk
a tzsdei záróárfolyamokat
vagy a budapesti színház- és

gyen a Galamb.

mozimsort -

elküldése és beolvasása után

drótpostán.

Feliratkozhatunk

érdekes

„csevegcsatornákra”

is,

ahol

lyi

is

használható

a levelek

a program azonnal megszakítja

a kapcsolatot, így teljesen
a „vonalon ragadás” le-

kizárt

vagy zenei témákról, de van
lehetség partnerkeresésre

hetsége. Jelenleg a program

és angol nyelv gyakorló

le-

már

iz-

kosított levelezést is

velezésre

is.

Különösen

1

,4-es verziója a legújabb,

teszi

készül a 2.0-s, amely a

-

komolyabb

igényl, magyar nyelv

levelezrendszer,

melynek használata során

laká-

biztosak lehetünk,

hogy

lakások, belépni csak

mi olvashatjuk

lakáskulccsal lehet. így

más nem

nem

látják

leveleit).

már

elárul

levélírás

mitl

is

ben

egy-

képernyje

valamit abból,

gáltatás.

például a MatávNet szolgáltatásairól.

A legfels csíkban egy

rek-

lám jelenik meg, amit a prog-

A

itt

van

Hát ez a

elrejtve

kulcsa:

titok nyitja,

a finanszírozás

a hirdetk fizetnek

és a hirdetés-

hogy képernynkön
megjelenhessenek - ma már
30 000 háztartásban.
A program az ingyenes le-

re válaszolni is lehet. Például

velezés mellett tartogat né-

el

hány

cserél.

rek-

lámcsíkra kattintva a program
további

a

információkat

kínált áruról,

leveleinket

csak

el,

és

tud a nevünk-

írni.

A

ingyenes ez a szol-

ram idnként

nem

szakértelmet

sok szigorúan magán-

más
A

tit-

lehetvé

majd az S/MIME szabolyan

nekünk címeztek
ugyan, de például az
egész családnak szól-

a lakók

de

vány alapján. Ez lesz az els

amelyeket

nak (különben a

le-

A telefonhívás

ideje igen rövid, hisz

azokat a leveleket,

hívással

társalogni lehet a StarWarsról

galmas a Dió, ahol logikai fejtörket lehet megoldani, pi-

ol-

vashassa

^

I

lehet fizetni

mutat

az Internet

azért,

meglepetést.

Az

henésként pedig
csatorna.

A

naponta

n,

ott

a humor-

csatornák

kiválaszthatja

így

száma

mindenki

a számára

leg-

érdekesebbet.

A

egyelre
csak egy budapesti szám hívásával érhet el (ezt a program automatikusan beállítja),
de megállapodás készül a
szolgáltatás

program
a
http://www.drotposta.hu/ címrl tölthet
le, de azokban az informatikai lapokban, amelyek CDmelléklettel jelennek meg,
ugyancsak szerepelhet a CDn.
is

Persze rendelésre postán
elküldik,

csak

fel kell

hívni

a

224-5545-ös telefonszámon
a Drótposta
bi

Kft.-t,

kérdéseinkre

ahol továbis

választ

kaphatunk.

kalauz

Internet

kínál@t
Ready Compker Kft.

Vadász u.36.

V.

331-05-18

T.:

F.:

Részletes

311-86-71

árlista

:

2-333

0-

H-R:

-18 Szó.: 9-13

www

9

666/1310#
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SZÁMÍTÓGÉPEK

O N IBM 200MX / VX 2 AMPTRON / 16MB SD
PCI MB VGA / .44MB / .2GB HDD / BILLENTYZET
MINITORONY / ICE / 14" PROFESSIONAL
79,500 FT
P RO FI SSIONAL INTEL P-2 300 ACORP LX / 64MB SD
SB AWE 64 DIAMOND VIPER 4MB VGA AGP
44MB FDD
S

I

A

I

1

1

1

1

/

/

6.4GB

/ 1

HD / 34X ASUS CD-ROM /

MIDITORONY / PS/2 EGÉR /

1

5"

PS/2

BILLENTYZET / ATX

DAEWOO 5

1

8B

2 6.000
1

FT

ALKATRÉSZEK SZÉLES VÁLASZTÉKA
ÁRAINK NETTÓ ÁRAK. AZ ÁRVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJUK.

A nap 24 órájában elérhet

KODAK DC260
digitális

fényképezgép

A jelenlegi legnagyobb
felbontású CCD-vel:

1548x1032

INTERNETES

az Areco-tól!
-

többszörösen díjnyertes szoftverrel dolgozunk
gyors áruháznyitást garantálunk

-

egyedi elképzeléseit

-

kulcsrakész megvalósítást és akár üzemeltetést

-

Tekintse

meg

is

megvalósítjuk
is

vállalunk

mköd referencia áruházunkat: www.irodaszer.com

reco Systems

A

pixel

ÁRUHÁZAK

1119 Budapest. Fehérvári út 83.

38-115

mm objektív, 3x optikai, 2x digitális zoom,

autofókusz, 2" color
soros,
8

MB

TFT

keres, automata vaku,

Card, NTSC, PÁL interface,
Picture Card, max. 95 kép tárolási lehetség,

IrDA, USB,

PC

audio rögzítés, JPEG,

Adobe Photodeluxe

FLASHPIX
és

fiié

Pagemill

formátum,
software

Hívjon bennünket!

SERVER
COMPUTERS

Kft.

1

149 Budapest, Egressy üt 78.

Tel./fax:

220-5606

Több, mint 60 000 CD.

kalauz

Internet

www.zenebona.hu
1998
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Tel:

204-3020, Fax: 204-3019

E-mail: info@areco.hu, Honlap: www.areco.hu

WWW.MATAV.
Nethead

(hálófej):

1.

aki folyton az Interneten lóg 2. aki internetezés

/ NETHEADS
közben

rájött,

hogy miért fontos ez az egész

3.

rsudutov Csudinka
vei és kisbabájával.

Tudtommal netheadnek

tartod

magadat

hogyan

Nethead

benne,

internetért, hisz

hogy ez egy

Nem

jó dolog.

tud nélküle

Csudi
vált

nyúltam a számítógéphez, mert gylöltem: a

megjelent egy doboz floppy, azt mondtam, hogy

is

nem bírom tovább, és elköltöztem. De az életem valahogy úgy alakult,
hogy azóta körülvesznek a számítógépek, s már szinte függ vagyok. Amíg nem

elég, kész,

voltam kismama, a cégemnél sokat nézegettük a weboldalát, mert annak idején

weblapokat

is

készítettünk, tehát nyilvánvalóan néztük az újdonságokat, a

renciát, a trendet.

Akkor szoktam

rá,

nem

egyedi eset és ha a kismama nyugodt, akkor a gyerek

lakjon.

szüleim programozóként dolgoztak, nagyon sok idt töltöttek a gépekkel. Amikor
aztán egyszer a fürdszobában

él férjé-

is az - ezt
se tudtam addig. Aztán persze elmúlt a cicivel elalvás is... Az ismersömet pedig
már gyógyítják. De itt van másik példának a nagynéném esete, aki ki akar menni
Amerikába családterápiát tanulni - csak az volt a kérdés, hova menjen, kinél

a dolog.

Mi a te történeted?

nem

faluban

lehet elmászkál-

n

szóval ez

Ezek az alapok.
18 éves koromig

pilisi

És ezek sikersztorik? Sikerült a babát leszoktatni az evés közbeni elalvásról?
Persze! Már az is megnyugtatott, hogy sokezer amerikai
ugyanezt tapasztalta,

élni,

mert szervesen a hétköznapjai részévé

egy apró

a világgal való kapcsolattartásra az internet szolgál. Csudi
igazán nyugodt kismamának látszik: nem unatkozik, nem fásult
bele a pelenkázásba. Inkább szörföl.

aki teljes

az,

(25)

A baba melll nem nagyon

feje.

ni,

definiálod ezt az állapotot?

mértékben odavan az

akinek cekkerböl van a

konku-

És megszervezted az internet segítségével?
Igen, van már hova menjen: ezek mind egyszer információk és mind megtalálhatóak. Egy nethead tud a nagynénjének segíteni... De már régóta a saját nyaralásunkat is az interneten keresztül intézzük. Visszatérve az eredeti kérdésre, én
abban hiszek, hogy az internet iszonyatosan jó eszköz, amit borzasztó jó lenne
használni mindenkinek.

A

faluban, ahol lakunk, van egy általános iskola, ahol a

tanárokkal most egy internet-klubot szeretnénk szervezni.

Itt hetente egyszer
gyerekeket szeretnék szörfölni tanítani, meg
minden internettel kapcsolatos dologra.
A miénk egy kis falu. Mit tud róla a világ?

azóta használom intenzíven.

Semmit. Mit tud a falu a világról? Semmit. Ha én
odamegyek és a kölyköknek megtanítom az
internet használatát, akkor
is fogják tudni,
hogy ez egy óriási dolog. Egyetlen telefonvonal
és egy számítógép segítségével egy olyan
település számára, ami eddig teljesen elszigetelt

k

a

Behozzuk a technológiát, és
Úgyhogy ez szerintem rült fontos. Nagyon kétségbe voltam
esve, hogy úristen, a saját gyerekem ide lesz
bezárva, honnan lesz
képben, hogy milyen a
világ? Az iskolában még egy csontváz sincs, de
ha elmegy a www.bodyproject.com oldalaira,
volt, kinyílik

a

világ.

nem maradnak

Az

internet

le

a gyerekek.

egyébként nekem

is

összeköttetés a

nagyvilággal, az olyan típusú emberekkel, mint

amilyen én vagyok, az egyetlen fogódzkodó.
nélküle. Meg is rültem az elején,
nem volt telefonvonalunk és én friss kisma-

Megrülnék
amikor

maként egész nap
áaSkii

itthon ültem.

Tényleg,

egy kismama,

Mire használod?
Például évek óta

nem veszek mozimsort,

az interneten. St, igazából napilapot

is

amióta fent van

csak azért járatok,

mert szeretek a fotelban hátradlni és kávé mellett
bosszankodni. Monitoron nem jó hosszú szövegeket olvasni, de nem is erre kell használni a hálózatot.

Hanem?
Információforrás! Hihetetlen dolgokra találtam

már

választ

a weben: a gyereknevelésben például nagyon sokat segít.

Nekem

feltöltöm a fájlokat a szer-

els gyerekem, úgyhogy amikor megszületett, nem sokat tudtam a picikrl. A babám például csak szoptatás közben
volt hajlandó elaludni, és féltem, hogy ez így nem jó. Utánanéztem a neten, feltet-

játszunk

tem a kérdésemet és jöttek a válaszok. Vagy van egy ismersöm,

getünk egy

ez az

aki

összeszedett

valami itthon ismeretlen vírust egy afrikai nyaralás során, folyamatosan 39-40

fokos láza

volt,

és

nem

lehetett vele mit kezdeni.

kezüket, és végül az interneten kaptuk

megtudtunk, hogy

ki az,

aki

ehhez

ért.

meg

Az orvosok csak széttárták a

a választ: pontosabban legalább azt

verre, válaszolok a leveleimre. Ezután

Háromkor megint
Ha felkelt, játszunk,

egyet.

belül fél hatig.

kicsit,

megint gyerek, ebéd, megint sétálunk vagy

lefekszik aludni, addig én internetezek, körülséta, hétkor vacsora,

megjön a férjem, beszél-

aztán fürdetés, lefektetjük Pannit. Fél kilenckor

már

alszik,

de akkor már nagyon álmos vagyok, mert kifáraszt az egész nap. Ez a program. Az viszont biztos,
hogy amikor a lányommal foglalkozom, eszem ágában sincs számítógépezni. De
utána beszélgetés, tévézés, aztán tíztl megint internet

ha

éjfélig,

elalszik...

cekkerfej

Z INTERJÚ TELJES SZÓVEGE, VALAMINT TOVÁBBI MINDENFELÉK OLVASHATOK A SOROZAT WEBOLDALÁN.

NETHEADS

...nekik miért olyan

fontos?

r@ndevú

B

razíliában

a

magyar ko-

lóniát mint-

egy 250 ezer fre becsülik.

Negyedmillió

„földink” egyike

Mér István,

aki az

elmúlt négy évtized-

ben nagy svéd és
amerikai cégeknél
dolgozott

vezet

beosztásban.

- Utolsó állásomban
tó voltam, de
törte

eladási igazga-

egy szívinfarktus derékba

karrieremet. Azóta foglalkozom

profi alapon süteménykészítéssel,

ami

jó megélhetési lehetséget biztosít. Körülbelül

húsz évvel ezeltt, amikor

nyugdíjba mentem, vettem egy pár kis
gépet, és elkezdtünk rétest,

diós bejglit,

más

mákos

mákos

és

és diós kiflit, al-

Egy hónapban kö1500-2000 diós és mákos kiflit
s 50-60 kg bejglit készítünk. A nyugdíj
itt se túlzottan magas: hozzá kell keresni valamit, hogy tudjuk tartani azt az
életszínvonalat, amihez hozzá vagyunk
pitét gyártani.

rülbelül

kai

Internet

r@ndevú
szokva. Brazíliában az élet mindig drágább és drágább, de azt hiszem, ez a világ minden táján így van. Az egyedüli
probléma az életkor. Az ember 71 éve-

sen

már nem olyan

friss,

és bizony, né-

ha nagyon nehezen megy a munka.
Szerencsére nagyobbik lányom, Krisztina velem dolgozik, ami nagy segítséget jelent. Van itt egy magyar gimnázium is, ahová többször meghívnak
bennünket - mi szállítjuk nekik a magyar süteményeket. Sao Paulóban
ködik a Magyar Ház, ahová szintén el
szoktunk járni, de annak ellenére, hogy
sok magyar él itt, alig vannak magyar
barátaink. Külföldön a magyar eléggé
összeférhetetlen népségnek bizonyul,

m-

ahogy sokfelé tapasztaltam. szintén
szólva nem is nagyon kerestük a magyarok társaságát, pedig kezdetben volt
egy kis honvágyunk, hiszen otthon
hagytuk a családot.

akar tudni a szegényebbrl.

Az

számít,

akinek szebb háza van, és újabb típusú
autója.

A

szellemi élet

nem nevezhet

nehezen viselem.
Az iskolák nagyon drágák - Brazília
mintegy 130 milliós lakosságának fele
még most is analfabéta. Persze ehhez
hozzá kell tenni azt is, hogy Brazília
hatalmas: olyan nagy, mint egész Európa. Sao Paulo 10 milliós, hatalmas
metropolis, és itt persze sok minden
más. Bár ma már rengeteg az európai,
s modem gyárak, épületek, shopping
centerek is akadnak, ugyanolyanok,
mint a világ bármely más pontján,
azért Észak-Brazíliában még mindig
élénknek,

s

ezt elég

léteznek helyek, ahol

nem járt még

fe-

ny
- lüegen földben felnttként gyökeret ereszteni nem könny Hogyan si.

- Annak

idején Bécsbl egyenesen
Sao Paulo városába jöttünk. Itt már
voltak rokonaim: a nagybátyám, a
nagynéném... Odahaza még 1946-ban
érettségiztem. Utána beiratkoztam a

Pázmány

Péter

Tudományegyetem

jo-

ahonnan értelmiségi származásom miatt eltanácsoltak. Mivel nem
kaptam semmilyen állást, végül teherautó-sofrként vállaltam munkát egészen addig, amíg el nem hagytuk az
országot. Feleségem ápolón volt az
gi karára,

újpesti járvány kórházban. Kint a beil-

nagyon nagy problémát

leszkedés
okozott.

Ez

kivétel,

ugyanis nyolc évig tanultam

latint a

vadállatokkal.

sokat tud-

Brazíliáról

nék mesélni: beutaztam a felét, találkoztam indiánokkal, megcsípett egy

került?

alól talán

csak a nyelv volt

gimnáziumban, és mivel a porhamar belejöttem.

tugál latin eredet,

Komoly nehézséget

okozott a trópusi

klíma és az itteni ételek. A feleségem a
mai napig magyar kosztot fz. Az emberek mentalitása is más, mint az európaiaké.

Rengeteg a színes br:
mi nem

a fekete és a fél vér. Sajnos

tudtunk teljesen beilleszkedni az

itteni

- Dél-Amerika egészen
más, mint Európa. Nagy az elkülönülés anyagi téren: aki gazdag, az nem
társadalomba

az Internet az egyedüli szórakozásom.

Az egészségünk nem

igazán jó:

nekem

magas vérnyomásom van, a

állandó

fe-

leségem pedig a sok cigarettázás miatt

tüdproblémákkal küszködik. Még szerencse, hogy szellemileg jól érzem magam. Az agyat szerintem állandóan
foglalkoztatni kell. Úgy vélem, nagy
probléma, hogy ha valaki nyugdíjba
megy, megsznik az aktivitása. Én néha még órákat is adok az unokáknak
számítástechnikából, Internetbl.

- Mennyi idt vesz el életébl (vagy
ad hozzá?) az Internettel való foglalatosság?

A

foglalkozásom miatt sokat utaztam autóval, repülvel. Ez
alatt a negyven év alatt élményben
nem volt hiányom. Autóval általában
éjjel közlekedtem, mert nappal szörmeleg van, és utazásaim alatt vidéken többször találkoztam különböz
hér ember.

rázsban van, ki se mozdulok itthonról,

De

- Naponta három-négy

Az

évvel ezeltt kezdtem.

nem

órát.

Három

Internet

itt

igazán drága, mintegy 35 dollár

havonta - ha sokat használom, akkor

40^15

a fizetnivaló felmegy
világ

minden

tájáról

dollárra.

sok magyarral

A

ál-

szabadabbak -

lok összeköttetésben. Általában éjjel

amikor a telefonvonalak

utazgatok az Interneten erre-arra. Min-

az Internet segítségével

den reggel bekapcsolom a komputert:

utazgatni sokkal kényelmesebb és ve-

megnézem, jött-e e-mailem. Aztán elolvasom a magyar újságokat. Mindenrl

skorpió...

szélytelenebb,

ráadásul

több helyre jutok

lényegesen

tájékozott vagyok,

el.

- Mivel nyugdíjasként sütöget
munkahelye nem biztosít számítógépet Internet-hozzáférést Ez azt is jelenti, hogy otthonát szerelte fel megfe,

,

lel eszközökkel Milyenekkel?

a

Duna

Televí-

nézni.

pillanatok alatt leveleket vált, fényké-

peket cserél, híreket kap a világ minden

Kaptam már

tájáról.

.

még

Mindennap egyre
jobban csodálom az Internetet, hogy
milyen kicsivé tette a világot. Az ember
tudom

ziót is

e-mailt

magyar

Pekingbl, aki akupunktúrát tanult ott. Magyarországról is sok leveleztársam van, ez legalább egy kicsit
csökkenti a honvágyat. Végül arra a
megállapításra jutottam, hogy az egész
emigráció ostoba dolog. Mindenkinek
fiútól

- Mikor megjelentek az els komputerek, rögtön

vettem egyet.

tem, ez a

jöv.

Jelenleg jól

szerelve.

Elég

modem

Úgy

érez-

vagyok
berendezésem
fel

Pentium 266 MHz, CD-ROM,
scanner stb. Legújabb szerzeményem
egy Casio gyártmányú digitális fényképezgép. Most arra várok, hogy tudjak
szerezni egy televízió-kamerát a komputerre, és akkor sokakkal személyesen
is láthatjuk majd egymást az Interneten
van:

keresztül. Szerintem az Internet új határt jelent

Úgy

egy másfajta írásbeliségben.

érzem, a közeljövben arra fogják

ott

kellene élnie és meghalnia, ahol

Már nem szeretek itt lenni, de
nem tehetek mást. Felvetdött

született.

sajnos

hogy feleségemmel végérvényesen visszamegyünk, de itt van a két
lányom - az egyik tanárn, a másik
meg, ahogy említettem, velem dolgozik
a kérdés,

—

és

útban

a

négy unokám — az ötödik
hogy tudnám itt hagyni ket?

nem
Már nem

Csapó Ida

szeretek vezetni, a kocsi napokig a ga-

kikelet@elender.hu

azt

mondani, hogy analfabéta, aki

tudja használni az Internetet.

!

Rovatszerkeszt: Wesselényi Andrea (andrea@prim.hu, www.wesselenyi.com/love.htm)
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szándékom az

rozott

egésszel, inkább csak az

érdekelt, vajon ki reagálhat

Mire ez a történet megjelenik az Internet Ka-

már elhagyta az

lauz hasábjain, Robi

hogy

új életet

A

dában.

országot,

kezdjen kedvesével a távoli Kana-

most bemutatásra kerül lve story

ugyanis éppen e napokban teljesedik be.

esemény ez Robi

Nagy

egy évig

els

végre sikerült az

szemben

is

kényszer

e-mail

címbl

volt:

láttam,

üzenet, amit

„Hol laksz?”. Mivel az

hogy Kanadából jött a

engem pedig mindig

is

le-

érdekelt az ország,

az ottani emberek, gondoltam, miért ne válthat-

nék leveleket egy kanadai lánnyal. így kezd-

találkozás, és

szemtl

megláthatták, megölelhették egy-

Az egyhónapos

mást.

kaptam, csak ennyi

ma-

szerelmi kapcsolatukat, mire ezen a nyáron

ális

Az els

„kalandorok kíméljenek”.

vél,

az

Biztonságképpen azért odaírtam:

tartották fenn virtu-

és Krisztina életében, akik

ratoni ideig, közel

Interneten.

egy ilyen hirdetésre,

még soha nem ismerkedtem

mert korábban

boldog együttlét után

elválás következett,

amikor Krisztina

visszarepült az óceán túlpartjára, és egy ideig új-

A

dött.

nickem León

és

volt,

Krisztinának

ugyanazt mondta ez a név, amiért én választot-

Egyre több közös pontot

tam.

találtunk.

E-

mailek jöttek, e-mailek mentek, kóstolgattuk
egymást, ismerkedtünk, és egyre közelebb kerültünk. Olyannyira,

hogy amikor egyszer meg-

ra az Internet és a telefon szolgált

összeköt ka-

pocsként az összetartozók között.

A drót segített

szántam a dolgot, igazából a lakásban tanyázó

dolatunkat e-mailben és online beszélgetéssel

abban, hogy a nagy távolság ellenére amennyit

pókokra gondoltam), Krisztina igazán megbán-

cseréljük ki, hiszen sokkal olcsóbb és hatéko-

meg

nyabb módja a kommunikációnak, de hát a sze-

megosszák egymás-

tódott.

mindennapjaikat, miközben mindketten azon

akarta

csak
sal

említettem, együtt élek valakivel (csak tréfának

lehet, együtt legyenek,

dolgoztak, hogy megalapozzák a közös jövt.

Robi már korábban

is

reagált a sorozatban

idt

kért.

-

Legutóbbi levelem óta rengeteg érdekes do-

írásos

fordul

hogy elmondjam a történetem, ami

tott arra,

is

Sajnos azonban ez írásban

tart.

képtelenség lenne, így érdekldnék, hogy személyesen vagy telefonon elmondhatnám-e.

Nem

is

Igen, ez

log történt velem. Tulajdonképpen a cikked indí-

még most

levelezésünket,

egyszeren

Elég,

elkerülhetetlen.

hangsúllyal olvas a másik, mint ahogy én írtam.

Vagy másképp dekódol egy

üzenetet,

mint ahogy én gondoltam.

A

a rendszeres telefonálásra,

a holnapot és az örömöt jelenti. Izzitásképpen

csak megrendített mindkettnket.

lett

- de nem

Amikor elször találkoztam Robival,
lepett

látta

még

merte mondani, hogy

ki

„ gondol

valamire

mondom.” Tökéletes összhangról
gyon mélyen gyökerez
nyek késbb

beszélt.

a lányt, mégis teljes bizo-

nyossággal tudta, és
megtalálta az igazit.

legjob-

meg, aho-

gyan Krisztinával való kapcsolatáról

Soha nem

hamar

ami anyagilag igen-

tunk ellenállni, szükségünk volt

- én

ki-

dálatos volt együtt lenni,
ni.

áttértünk

Mégsem

arra,

hogy
lehet.

idnkét együtt

bír-

fnököm nagy

Az esemé-

most hadd idézzem

meg

mert valahogy

hogy napközben

örömére

- Milyen

rekordokat állítottatok fel a kom-

-

Volt olyan nap,

hogy 4-8 e-mailt

resztül tartott. Persze
eset,

nem

ez volt az egyetlen

mert 1998. november elsejétl egészen ad-

hall-

dig a napig, amikor megérkezett, naponta átlag

2-9

hallgat-

órát beszéltünk. Gyakorlatilag virtuálisan

együtt éltünk. Megesett az ideltolódás miatt,

hogy amikor én lefeküdtem

tünk, amikor pedig én keltem és

is

is?

írtunk,

ni,

pedig a

józan ész azt diktálta volna, hogy minden gon-

még mindig vonalban

ébreszt, fektet,

ból segít

kelt, beszélget-

és

készült feküd-

voltunk.

A

mai napig

gondoskodik rólam, és a távol-

nekem mindenben.

-Az internetes kapcsolat nagy veszélye,
fleg ha

ilyen hosszan tart,

hogy a

egy késbbi beszélgetésünket, amibl kiderül,

a valóságtól, mindkét fél egyfajta
luzórikus képet épít fel

Háló két egykor

távoli és idegen embert.

- Meséld

el,

hogyan

- Akkoriban épp
csolaton,

már egy

túl

sikról,

találtatok egymásra...

voltam egy 4 éves kap-

ideje egyedül éltem, és bár

virtuális

viszony során a két ember teljesen elszakad

hogyan hozhatott

ilyen közel a

váltot-

tunk, a rekordtelefonálásom pedig 14 órán ke-

Cso-

e-mailröl teljesen áttértetek a telefonra,

Persze rengeteg levelet

is,

munikációban?

- Az

-

jött-e új

Kipróbáltuk

akartuk oldani, hogy minél

Olvasni tudtunk egymás gondolataiban.

vagy maradt az internetes kapcsolat

:-).

többet „együtt” lehessünk.

mesélt, és na-

szeretetrl.

igazolták, de

persze, elég

juk egymás hangját, amennyit csak

érdekel

ban az a határozott eltökéltség

is

Azért persze

az ICQ-t, a VoxPhone-t és az Internet Phone-t

az ICQ-n adódott, chat közben. Éppen ezért,
miatt

nem szempontok.

rengeteget, megszállottként nyitot-

is

ki a mailboxot. Elfordult,

levél, a

egy poént,

legtöbb félreértés

en megtaláltam valakit a Neten, aki számomra

Ft

Az

ha egy mondatot más

meg más

11 7 853

írogattunk

tam

kommunikációban nagyon gyakran elilyesmi.

relemben ezek

hazarohantam a munkából megnézni,

adódott félreértés közietek?

vagyok kalandor vagy bármi hasonló, egyszer-

csak annyit, hogy a mostani telefonszámlám

pontosabban

Amikor visszahódítottam, már tudtam,

- Máskor

amikor ez az e-mail érkezett tle:

ért,

csak szórakozom vele, és

hitte,

szakítani

hogy komoly a dolog.

megjelent cikkeimre, de a váratlan meglepetés

akkor

Azt

lik.

elvont,

il-

önmagáról és a má-

ami az els találkozáskor összeom-

Hogyan sikerült ezt elkerülnötök?
- Úgy, hogy próbáltunk minél többet

mutatni egymásnak a valós életünkbl. Pa-

kalauz

minden rendben
Internet

volt körülöttem, éreztem,

hogy

hiányzik az életembl valaki. Gondoltam, miért
ne, és kíváncsiságból feladtam

Datanet társkeresjében.
1998

DECEMBER

Nem

egy hirdetést a

volt

semmi

hatá-

pírra

írt

egymás

leveleket
kézírását.

is

váltottunk, így láttuk

A

telefonon keresztül

elég gyakran hallhattuk

Videofelvételt küldtem

egymás

hangját.

magamról, hogy

r@nde vú
lássa a mozdulataimat,

ahogy jövök-megyek, be-

csendben. Leírhatatlan érzéseket éltem

át,

ami-

Már mesz-

Sok fényképet kaptam tle, így gyakran
megnézhettem a mosolyát, kedves arcát. Egy

kor megláttam Krisztinát közeledni.

csomagban egyszer egy

elküldte, vi-

amikor egymáshoz értünk, összeölelkeztünk, és

szonzásképpen becsomagoltam a kedvenc gar-

így maradtunk sokáig. Szorítottuk egymást

szélek.

bómat, ami azóta

hajtincsét

van

is ott

nála.

is

Az els

ajándé-

kom, emlékszem, épp karácsonyra érkezett meg
hozzá - nagy meglepetés volt -, majd késbb

a boldogságtól fülig

ni.

egy

A

id után pedig

elkezdett kényeztet-

is

legnagyobb ajándék az

napos böjt

magunkat ebben az eszeveszett örömben,

és

it-

útján,

kommu-

mindkettnk számára.

már javá-

ismerkedtetek meg, télen

ban dúlt a szerelem, de a találkozásig még nyár
kellett várni.

elején

már

telt

Hogy

mertük egymást, mintha csak egy elválás után

Az els

újra találkoztunk volna.

munk

közös progra-

az volt, hogy elmentünk a Szent Család

bírtad ki?

fájdalmaim voltak

nincs a közelemben,

nem

szoríthatom magamhoz.

hogy

attól,

érinthetem meg,

De még

tak, a

templomnál megfelelbb helyet nem

talál-

milyen

ábrándozunk,

arról

ha lassan

lesz újra együtt lenni, és

nehéz.
vele,

ládot,

- Édesanyámat sajnálom

leginkább, akinek,

tudom, nagyon fogok hiányozni. Egy dolog

hogy már

hogy miután megismertettem

telt

a három

amit együtt

hét,

töltöt-

- Amennyi idt csak

lehetett,

természetesen

együtt voltunk. Mintha lelkem egy elveszett ré-

mail rejtelmeivel,

Elsként egy horvát-

országra, és
retik

vi-

sincs egyedül.

anyukám

t

talált

is

méghozzá Svédországban.

tetek?

csa-

a barátokat?

ami velünk

történt.

de folyik

- Nem sajnálod itt hagyni az országot, a

gasztal,

- Hogyan

csodálatos
is,

a visszaszámlálás.

hattunk volna, hogy kifejezzük a hálánkat azért,

nem

annyi

is

így

san

mécseseket gyújtottunk. Meghitt pillanatok vol-

az id, egyre nehezebben. Nyár

fizikai

is

megértetnem

feladat így

fonálásban, de igen nehezen megy. Folyamato-

és a fo-

misén. Mindketten áldoztunk, és gyertyákat,

- Ahogy

a virtuális. Szenvedek, és tudom, neki

Nagyon kemény

talnom. Próbáljuk visszafogni magunkat a tele-

is-

utólag bevallottuk egymásnak, nagy lemondást

közepéig

lóságos dimenzió után óriási visszalépést jelent

maradtak a fölösleges dolgok, hiszen már jól

plébániára, ahol részt vettünk a 6 órás szent-

- sszel

A va-

látni, hallani.

mintha már nagyon régóta együtt lennénk. El-

Iszonyú nehéz volt betartani, mint

és próbatételt jelentett

új-

gylölöm

e-mailtl,

az

t akarom. Érezni,

a chatet.

- Hová vezetett az els utatok?
- Miután egy másik párral lefényképeztetek

a személyes találkozás után

- Undorodom

közben vég-

el.

volt

küldte el nekem.

azaz kizárólag hagyományos levélben
nikálunk.

- Milyen

ra visszatérni a dróton keresztüli kapcsolathoz?

hogy szeretem, ha pedig elkeseredik, vigasz-

hogy csak snail-mail

volt,

szájjal, és

árasztott

hogy minél

könnyebb legyen majd a közös kezdet.

tunk egy üdítt, nagyon hamar úgy éreztük,

- 40 napos böjt? Ez mit jelentett?
- A böjtöt kettnkért ajánlottuk fel,
gadalom az

ér

volt a mosolya, és

amikor a 40

volt,

alatt íródott naplóját

nyugalom

telen

sok másik követte. CD-ket és kazettákat küldtem
neki,

Gyönyör

szirl mosolygott.

sínen van a kivándorlásom, addig pedig mindketten sokat dolgozunk, és gyjtünk,

Úgy adódott,
az ICQ és az e-

magának

A férfi

is járt

eljött

társat,

Magyar-

nála Északon. Sze-

egymást, és bár egyikük sem akarja végleg

idnként megszervezik,

mindent kaptam tle, hogy boldognak éreztem

szét

magam,

országi zarándoklaton vettünk részt, egy híres

hogy találkozzanak, közben pedig rengeteget

szenthelyre, Medjugoijéba utazunk, ott kértem

beszélgetnek a Hálón, leveleznek, kitöltik az

és tudtam, érdemes várni. Adott

nekem

valami nagyon fontosat, visszaadta a vallásom,
a hitem, amit,

támaszom

ki

ves,

már azt hittem,

mindenben, csodálatos, ked-

volt

megért

tom, bánatom,

elveszítettem. Lel-

lény, akivel

bármilyen gondola-

örömöm megoszthattam. Idköz-

ben családját és legjobb barátnjét
tem, mert a szülei

itt

is

megismer-

laknak Magyarországon, és

engem nagy szeretettel fogadtak be a családba.
- Meséld el, milyen volt a nagy találkozás.

- A racionalitás

azt diktálta volta,

hogy men-

kaptam volna

meg

vissza.

amikor a dombon

Henrikje

ségem?”

Krisztinám.

és

A

és fantasztikusan

kettnk meghitt

találkozását

pedig

életeteket

Nem

(Az egyik

Az

jától is

meg

Összeölelkeztünk,

fotó

- Torontóban,

épp ezt a pillanatot örökíti meg.)

megkértem

én

késbb

Kanadában?

félsz attól,

hogy hon-

itthon az édesap-

a lánya kezét, volt

a helyed egy

távoli,

idegen

ahol élni fogunk, sok

magyar

országban?

boldogok voltunk.

illendség kedvéért

az

vágyad lesz, vagy nem találod

nyakába akasztottam, amit
is visel.

feltnt az

vagy

- Hogyan tervezed az

csak ennyit mondott: „Le-

csak egy köszönt üzenetet és egy sárga rózsát

könnyeit,

számítógép eltt, amikor
az ICQ-n

azóta

Nevetve

amikor egymást lökdöstük a

Krisztinám, leszel a fele-

a

kicsalnom a meghatódás

sikerült.

deztem t: „Kedvesem,

hogy így történt. Örökre felejthetetlen
marad els találkozásunk pillanata. A reptérre

sikerült

is

gondolok vissza arra az idre,

Egyszer csak lecsatoltam a

nyakláncot ennek emlékére

már akkor

hogy neki

nyakláncomat, és megkér-

elpirult,

rt

másik életében. Boldog vagyok,

a

hatalmas

álló

tesebb forgatókönyvre vágytam, és nagyon örü-

vel

hazáját,

kereszt tövében beszélgettünk.

szek a feleséged, Robi.”

juttattam ki hozzá az édesapján keresztül, ami-

a

a kezét. Naplemente volt éppen,

jek ki elé a repültérre, de én valami emlékeze-

lök,

elhagyni

is

nagy

van, így
találni.

nem

lesz

Krisztina

nehéz barátokat, közösséget

már évek

óta ott lakik, így raj-

hamar

a Duna-part legszebb részén szerveztük meg.

megdöbbenés a családban. Bár

Mivel nem akartuk, hogy bármelyikünk

tek a kapcsolatunkban, talán a szokatlan korkü-

nom

hogy egy

lönbség miatt (én 21 vagyok, Krisztina pedig

már most

elindul a Batthyány

28 éves), de hamar elfogadott bennünket a kör-

mám van, és azt hiszem, joggal bízhatom abban,

rogva válj a a másikat, azt találtuk
adott

idpontban Krisztina

ki,

is

topo-

Gyengéden néztek

eleinte kételked-

ránk, mert látták,

térrl, én pedig a Lánchídtól, és valahol félúton

nyezete.

összetalálkozunk.

mennyire szeretjük egymást. Bárhol jártunk,

- Nagyon izgultál?
- Nem, nyugodt voltam, mert
lesz az. Inkább a találkozást

Szentendrén, Visegrádon, Szent Martin-koncer-

tudtam, hogy

megelz

órák,

napok voltak rettenetesen kimerítk, átkozottul
lassan

telt

az id, és dolgozni, aludni alig tud-

tam, a türelmetlen várakozástól testem-lelkem
kínlódott.

Aztán valahogy mégiscsak elérkezett

ten,

szeret, csendes nyugalom vett körül.

kor étteremben voltunk,

nem

az

ételre,

egymásra figyeltünk. Fantasztikus

Ami-

hanem

n. Azt kért? Az

deztem magamtól, vajon megérdemlem-e

boldogsága számomra mindennél fontosabb,
és csak vele együtt találhatom

meg a magamét is.

volna,

de akkor

nem

akartunk,

csak menni

széltük meg,

is

is

sikerül

elég jól beszélek. Speciális szak-

majd jó

állást találnom, és

anyagi-

biztos hátteret tudok teremteni a csalá-

domnak. Az ezredfordulóra tervezzük az eskü-

vt, majd egy nagy álomutazást,

és

azután

szeretnénk gyerekeket, családot. Tudom, hogy
Krisztina csodálatos anya és feleség lesz!

A rö-

vid távú tervek között szerepel egy fontos feladat, ugyanis a

párom már megszervezte, hogy

én legyek idén a Mikulás a helyi óvodában.

saj-

Robi tehát a napokban bizonyít kanadai Télapóként. Szokásos magabiztosságával így bú-

Iszonyúan fájó volt az elválás, de a négy hét
nos véget

és el kellett

hogy
lag

sikerül megtanul-

a helyi szokásokat, a nyelvet, bár angolul

engednem. Úgy be-

a délután 5 óra, és rádiótelefonon jeleztük egy-

másnak, hogy elindultunk. Beszélgethettünk

ért,

ta keresztül biztosan

decemberben utazom hozzá, már

csúzott: „Találkozunk ez

esküvn, 2000-ben!
1998 DECEMBER

\gi

rii

Az erotika
A Világhálót

sokan sokféleképpen kritizálják,

a kritika hátterében sokszor

s

Vagy ha nem akarunk a még elfogadható és a már elítélend határmezsgyéjén villongást kiváltani, hadd soroljuk ide a pornográfiát is. Lapunk
e téren következetesen azt a nézetet vallja, hogy a pornográfiáért vagy akár
a Part pour Part erotikáért nem lehet és nem szabad az Internetet felelssé tenni, hiszen a virtuális valóság a valódi vetülete, itt is - miképp a videótól kezdve
az irodalomig mindenben - csak az tükrözdik, ami a valóságban megvan... Ha
mi felvállaljuk, hogy kalauzoljuk olvasóinkat a virtuális világban, nem tehetünk úgy, mintha ez a fertály nem létezne. Ezért is
éreztük idszernek, hogy megszólaljon valaki, aki ezt
áfájjI
a területet építi; kíváncsiak voltunk, miképp gondol-

az erotika

áll.

porter, akinek célja

hanem

koztatás,

nem

a korrekt tájé-

a minél nagyobb sze-

mélyes népszerség
egy pedofilokkal és

elérése, a Hálót
ártatlan áldozata-

leselked perverz emberekkel

ikra

szemétdombként állította be.
Ez nem tett jót sem az Internetnek,
sem az illet újságírók szavahihetsézsúfolt

gének, és

kitn

példája a szándékos

és tervezett félretájékoztatásnak.

Csak

egy esetet említenék: az az olasz

lány,

I

|

kodik a világról egy „olyan”

s

site

készítje.

pét egy chaten, a pedofilok helyett tu-

immáron több éve Rómában

Pécsvári Tünde (22)

aki pár hónapja elvállalta a csali szere-

él,

K.:

/.

nézettebb)

erotikus

online

olasz

magazint,

az

Mely országokból érkeznek látogatók?
Terveznek angol nyelv verziót is az amúgy

Eroticnewage-et (www.eroticnewage.it). Megkérdeztük:

valóban az erotika

új

korszaka

volna el?

jött

rendrbe ütközött.
- Mekkora az oldal nézettsége?

catnyi

férjével együtt szerkeszti az általuk alapított (és leg-

angol

nev Eroticnewage-hez?
- Az Eroticnewage

P. T.:

- Mikor

Internet Kalauz:

latba az Internettel, és
tikus

került kapcso-

honnan jött egy ero-

Eroticnewage a neve? Egy új erotikus korszak eljövetelét hirdeti netán?

magazin létrehozásának ötlete?

- Nem

Pécsvári Tünde:

is

- A névválasztás egy reményt

P. T.:

olyan régen

fejez

vonatkozóan, hogy az elkövetkez

ki arra

sok és korlátok nélkül élhetik majd szexuá-

lagosan 3500 ember keresett

csinál-

Elég nagy ismeretségi körünk van a szex-

életüket.

lis

/.

K.:

s

-A

legtöbb erotikus- és pornóolda-

az alkotók

lon

jelzik,

hogy belépés csak

iparban, ezért hoztuk létre ezt a site-ot. Ere-

18 éven aluliaknak, de a látogatók valódi ko-

detileg havonta-kéthetente frissítettünk, de

rát

azóta sokat nttünk,
az anyag
/.

friss

immár naponta bvül

s

- Erotikusnak nevezed az

K.:

megengedhetnek

oldalt,

még

Melyek azok
a tartalmi tulajdonságok, amelyek megtartanak.

az

különböztetik

erotikus

site-okat

a pornóoldalaktól?
P. T.:

- Nehéz

erre válaszolni...

A

hiszem, ízlés kérdése.

egyszerbb a

helyzet.

Hálón

Több

mégsem képesek

kontrollálni.

Ha

egy

kis-

korú szörfös megtekinti ezeket a képeket, milyen negatív (esetleg pozitív) hatások érhetik?

hírekkel és fotókkal.

amit a pornóval ellentétben sokan

- Minden

P. T.:

Patrol,

a

szülkön múlik. Ren-

számos olyan szoftver (Cyber
Surfwatch, Nat Nanny stb.), amely

delkezésre

áll

nem

kiszri a

kívánt tartalmú oldalakat, és

Azt

la

nvjsia

egy

bet

sincs,

lehetleg a keményebb

Novltá nel Club Eroticnewage

ezer olyan

stílusból. Jóval

kevesebb az olyan kiköt, amely más

mvészi

fotókkal,

RUBR1GHE

la cinque
gioml della sexy flera al
Palapartenope di Napod, che ha
avuto come grandi protagoniste
Jessica Rizzo ed Éva Henger

CLUB
P HOTO GALLER Y

site-oknak hívják az

els

kategóriába, és

Mi

az utóbbiba soroljuk magunkat, és örükalauz

lünk,
/.

tölti le

lyozható,

erotikusnak a másodikba tartozókat.

hogy mások
K.:

-

A

is

oda sorolnak minket.

magazinnak

miért

naponta

meg,

legnépszerbbek az

Files), a

Ami

azt

azokat. Ilyen

módon megakadá-

hogy a gyermekek erszakos vagy
tartalmú

illeti,

site-okat

személy szerint

látogassanak.

nem

hiszem,

hogy bármilyen negatív hatással lenne egy
kiskorúra, ha lát néhány aktfotót, ennél sokkal rosszabbat

az utóbbi

is el

idben

a

tehát nasite-

aktuális hírek

hónap címlapfotója

és a chat.

K.:- A látogatók a képeket vagy a szaftos sztorikat szeretik jobban?
P. T.: - A képekkel tzdelt szaftos sztoriViccen kívül: mindkettt, lehetleg

kat.

Mint már említettem, pomófotók-

együtt.

ból az Interneten nincs hiány; ez a site
leg

annak köszönheti
a szexrl,

is

sikerét,

nem

csak mutat-

juk. Erre

nagy igény van, de az

hogy

fotógalériát

a

f-

hogy mi

azért

is

igaz,

mindenki

K.:

Internetrl.

Néhány

- Olaszországban mennyire

mindenhol,

itt is

van.

Mint

hiányoznak a meg-

bízható statisztikák, de azt biztosan

tsen

hogy az ország sokáig jelenvolt maradva az Európai

le

Unió többi országától. Mint már említettem, a Háló igen ers negatív
reklámot kapott, az emberek

nem

iga-

zán tudták, mennyi mindenre lehet
használni.

Az év

elejétl azonban ro-

n az elfizetések száma,

tudok képzelni. Sajnos

hamosan

média (fleg Olaszor-

valószínleg a telefontársaság kedvez-

szágban) hamis, negatív képet sugall az
újságíró és televíziós

ri-

át-

bennünket,

/.

tudjuk,

nem

szexuális

megel-

(Sex

/.

Bilancio positivo per

a legutolsó tudományos felfedezések-

cikkekkel vagy felvilágosító és

A

unkra.

népszer az Internet?
P. T.: - Fejldben

Erotica Tour a Napoll

NOVITÁ

kel és orvosi újdonságokkal foglalkozó

z információkkal. Általában pornográf

átlag 12 oldalt tekintettek

!

formában kívánja a szexualitást bemutatni. ízléses, esetleg

k

fel

megnézi.

talán

csak nagy halom fotó,

A látoga-

ponta több mint 40 ezerszer léptek be

beszélünk

EROTICNEWAGE

szexuális tartalmú site létezik, amelyen

.

Az utóbbi hónapban

országokból.

Antonio Scognamiglióval nagyjából egy-

hogy

is.

90%-a Olaszországból érkezik, 8%-a az
Egyesült Államokból, 2%-a egyéb európai

tók

évezredben az emberek szabadabban, gátlá-

szerre jutottunk el az ötletig,

Internet

ben egy angol nyelv változatot

intemetezem, cca. egy éve. Férjemmel,

junk az Interneten egy erotikus magazint.

jelenleg csak

olaszul olvasható, de tervezünk a közeljöv-

ményes

tarifáinak

is

s

ez

köszönhet.

Dezs András
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egy erteljes web-fejleszto

kialakuljon

társadalom, amelynek egyrészt ez jelen-

a megélhetést, másrészt e közösség

ti

elérhetvé azokat a web alapú

al-

kalmazásokat, amelyek már tényleg

al-

teszi

kalmasak általános fogyasztásra.
A böngészfejlesztk szempontjából a
versenyszellem azt diktálja, hogy termékük különbözképp tálalja a tartalmat.

Ezeknek a finomításoknak viszont csak
azután szabad következniük, amikor már

nem

fenyegeti veszély az olyan szabvá-

HTML, a

a CSS, az
XML vagy a DÓM. Ezek támogatása nélkül - amelyek mellett mind a Microsoft,
nyokat, mint a

script,

mind pedig a Netscape fogadalmat tett a web egész építménye csak cammogni

elre

fog

fájó visszereitl.

web-fejleszti egyesüljetek!

Világ

-

úgysincs vesztenivalótok.
B. A. B.

BZZ
fi Toll 10 CSS Probtons. We Und the ftaws

WEB STANDARDS
PROJECT (WaSP) is a

LATEST

Nevetségesnek tnik, hogy még mindig ezzel kell foglalkoznunk,
de a szabványháború továbbra is tart a böngészk világában.
És ahogy az a negyedik generációs böngészk idejében volt,
az egésznek most is a web-fejlesztk isszák meg a levét.

The

and chalteng* Microsoft to unciára OS
browsai Test

colioctlve offort of weto

(tyouisetli

War Stanes'TheWaSP asks
Netscape,

to feel

devetopers and users. Our

Microsoft.

your pain

mi v sión

Pul 'em to fbe test! The WaSP and The

web mkö-

júniusban hozták

létre

azzal a

persuadmg the browser makers

Oroup armounce new browser testi

common

that

WORD FROM THE WaSP

bizonyult,

annak

ellenére,

hogy a HTML egy elég hülye kis lapleíró,
megjelenít nyelv. Ez azt jelenti, hogy
a felhasználó számítógéptl és operációs rendszertl függetlenül nagy valószínséggel képes elolvasni azt az oldalt,
amelyet

letölt.

A Netscape, majd a

Microsoft próbálta

megdomináns platformjait a web de
facto szabványává kierszakolni. Erre az
idre megjelentek a negyedik generációs
web-böngészk, de a web-társadalom
most viszszavágott, azt követelve, hogy
mindkét böngész támogassa a szabványokat. A szabványok figyelembevételével elkészített web-oidalak a kívánalmak
szerint, legfképpen egységesen jelenjenek meg - állították a fejlesztk. Mindkét
cég egyet is értett, és lépéseket tett a jó
irányba. Most viszont, amikor a Microsoft
ötödik generációs böngészje béta-verzióban van, és a Netscape 4.5-ös verzióját
is telepíthettük már - mindkettbl hiányzik a méltányolható fejldés -, a fejlesztk elveszítették türelmüket. Most pedig

hogy a szabványokért

in

Togethor we can make the web
accessible to everyone.

céllal,

harcoljon.

stondanls are

everyone's best interest.

VMtate's the BeeT? - 10'1 Our view. wflh no

FAQ

dképesnek

to Stop the

fragmen tation of the web. by

Open

hotds barred

Tehát a történtek eddig: a

is

WoSP Gumbot We bead tor New Orleans

PRESS

M>1N!

Az

alapítók fállású web-fejlesztk, akik-

nek elege van mindabból, amit fentebb
vázoltunk.

A konfliktus lényege, hogy a
böngészgyártók érdekei nem egyeznek a közönség érdekeivel. A figyelem
az utóbbi hónapokban eltolódni látszik

ezt megtorpedózni elször, amikor

az átlagos felhasználók kiszolgálásától

kísérelte

a nagy bevételi

rendelkez
de ettl a problé-

potenciállal

vállalkozói piac felé,

mák még nem tnnek

Valójában

el.

Send a Message

a helyzet csak rosszabbodik.
A szomorú tény az, hogy habár a
World Wide Web Consortium (W3C)
szabványalkotó szervezet remek mun-

Browser Makersl

to the

Lack of standards makes websites more expensrve

makes pages break

and

fór users,

wril

break the

fór

web

c bonts and devetopers,

itself,

untass the situation

improves.
If

you want to hetp us bong standards to the web, just sign

becomo a membor

support form. Or better yet,

of the

Web

this short

Standards

Project!

kát végzett, kialakítva azt a keretrend-

amelynek segítségével biztosítva látszik, hogy a web a továbbiakban
szert,

is

mködhessen különböz

WSP-Form-EZ
First

Name

(required)

Name (requiied)

Last

EmaHAddiess

platformo-

kon és operációs rendszereken, a bön-

gészk nagy késésben vannak ama

r
SrgnMeUpi

r
CtearForm
|

technológiák implementálásával, amelyektl a

W3C

munkája valósággá

hatna. Emiatt a fejlesztk

nem

vál-

tudják

The Web Standards

Project's

Basoline Proposol has been translated int

dozens of languages, with more on the way.
kalauz

kihasználni

azokat a módszereket,

visszavágnak.

amelyek kidolgozása a

A Web Standards Project szervezetet
(http://www.webstandards.org)

igazolná lentik

W3C

munkáját

holott eme módszerek jeaz egyetlen reményt arra, hogy

O

f

998 W»0 Standarda Pityect nww.watatorwtaros
Séf devon <**nan

<

HoiönQ&zenicesdonatedDyProteclcoaitK.
Contact me tVaSP

Népet t PrxrtHtm
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Internet

G2 a RealNetworks eladásában
Miután sarokba szorította a piacot, a RealNetworks újabb
magasságokba emeli a technológiát, melynek nevében már
a második generációt hirdeti: Reál System G2.
A

stream angol szó áramlást, folyamot

jelent.

Az

Interneten viszont ennek

saját-

is

ságos jelentése van. Azt a technológiát

többféle sávszélességre optimalizálva gene-

program az audio- és videotartalmat.

rálja a

Ez

azt jelenti,

hogy külön állomány készül

nem

hiszen így nekik

pontjából

is,

többféle

nézeget programot

hanem egynek

szükséges

telepíteniük,

a segítségével megoldódhat

melynek segítségével nem

28, 8-as, 33, 6-os, 56 k-s stb. sávszélességre

minden problémájuk.

szükséges az egész hang- vagy videoál-

mindössze egy egérkattintással, így nem kell
egyenként létrehozni minden fent említett

adattípusokat

eshetségre.

RealPix. Igen, ezentúl a szöveget

nevezik

lomány

így,

megvárnunk ahhoz, hogy

letöltését

azt élvezhessük, az elindítás után 4-5

már

perccel

másod-

töltdnek
dául az

Ez

le.

él

a technika tette lehetvé pél-

rádió- és tévéadások sugárzását

a Hálózaton,

A

manapság pedig már százával

Smart segítségével a

Stream

hiszen

az

új

viszonyoknak megfelelen dönti

ne

csak

felfedezése óta

mindig

lenne

élvezhetetlenné

bedugulva,

minden

téve

szórakozást. Miért

is

-

Ráadásul

figyelemmel

letöltése,

G2-es lejátszó a hálózati

nak.

web

ezután

folyamatosan

is

bár-

kis

ablakban megjelenjen valami

felismerhet

alig

hanganyaggal, amikor a videó- és hangtech-

nikában már a

digitális

szerkesztés korát

éljük? Érthetetlen. Mégis képes volt vala-

hogy a
a

túlélésre a streaming technológia,

RealNetworks pedig egyre csak ersödik.

A

RealSystem G2 jobb

ming-médiát

ígér,

jük.

-

strea-

minden Real-

persze

fejlesztés során ezt ígérik.

kép, jobb ez, jobb az

minség

Jobb hang, jobb

ezt már mind ismer-

Most viszont tényleg más,

a

G2

-

ez egy

amely a multimédiás

hogy

azzal,

fejlesztése

Különböz

Nem

történik

kiesés

- prezentációba

egyszeren csak egyik

más állomány kezd
hogy

pillanatról a

el

Smart technológia egy remek
a

demók

során tökéletesen

személyesen

ezt

írója

ban viszont azért

maga

nivalót

kialakuló

másikra

Stream

ötlet,

és

(a cikk

tapasztalta

is

fel,

amely képes

sal

megküzdeni, és azt internetes köntösbe

bújtatni.

kíván-

éppen a Hálózaton

miatt, de ez az Internet ter-

mészetébl adódik.

lesz bármilyen médiatípus-

így akár

állományok

is

WAV, AVI vagy

Azt gondolhatná az ember ezek után,

hogy a jövben tényleg csak a RealPlayerre
lesz

szükségünk, ha streaming-tartalmat

akarunk nézni a weben.
ségével például

dugók problémáját, amennyire

csak tudta, a Stream Smart technológia

-

Protocol

a

új protokoll is

bevezetésre

neve Reál Time

Streaming

(RTSP)

-

a

RealNetworks,

a Netscape és mintegy negyven másik cég

ajánlásával.

Segítségével

a

streaming

A

már meg

Shockwave Flash

is

RealFlash segít-

szabadulhatunk

plug-intól hiszen azt

is

a RealPlayeren belül élvezhetjük. És azt

is

a

G2-vel egy

VIV

streamelhetk a Hálózaton

keresztül.

A gyakorlat-

még hagy némi

után,

dugók

A

mködik

a RealNetworks-konferencián).

A

RealNetworks megpróbálta orvosolni

integrálását teszi

váltás-

letöltdni anélkül,

azt a felhasználó észlelné.

került

A

hang,

„streaming-motort” építsen

teljes

fontos megjegyezni,

a hálózati

válik.

-

sugárzásban,

a

Új technológiák

Streaming okosan

egyszerbbé

típusú állományok

A G2-vel a RealNetworks arra törekedett,
hogy egy

külön-

bözik eldjeitl.

új leíró nyelv,

tartalom elterjedését hivatott elsegíteni

efféle

várunk akkor perceket,

képecske

a leghatékonyabban

lehetvé.

így

menet közben szintén lehetség van a

elmosódott

mködhet

segítségével

körülményeket, és

a

kíséri

hogy

el,

az adott látogató-

el

A RealPix a SMIL

képsorozatokat készíteni.

videó, kép

ra.

hogy egy

és

lehet

egymás után téve képesek lesznek diaszer

RealAudio és a RealVideo

het így a

az Interneten élvezhetk.

dolog a Hálón a

is

„streamelni”, és a fejlesztk JPEG-képeket

melyik verziót küldje

streaming hang és kép a legnagyobb

RealText

bevezet:

is

fel-

vannak olyan msorok, amelyek kizárólag

A

következ generációs rendszer újabb

használók számára nagyobb élményt jelent-

nézhetjük-hallgathatjuk,

miközben a további részek folyamatosan

A

anyagokat

az

gépünkre

is

hogy a jövben ezeket

képesek

leszünk

saját

lementeni - már amennyiben ezt

a tartalomkészít engedélyezi.

A

streaming-média jövje az Interneten

fényes

jöv

eltt

áll

- fleg, ha

sikerül

kalauz

bevezetésével a G2-ben.
Internet

A

Stream Smart

finomítja a streaming technológiát, és javítja
a kódoló eljárást.
vált,

A

generálás egyszerbbé

egy folyamattal megoldható, hogy
1998

hatékonyabbá válhat az Interneten, a

tar-

talomfejlesztk számára pedig egyszerbbé
teszi

legyznünk

a sávszélesség akadályait.

a dolog tényleg

nagyon valós

Ez

lesz.

a multimédiás anyagok létrehozását.

Rugalmasságot nyújt a felhasználók szem-

Balogh Attila Balázs

DECEMBER

li

\

”

444

00)

y

|

A

^

ff

.

L\

I
'

.

'

I

y

\ i\

.

H

r

/

szerint találkozott

'

f

nem mindenkinek rendelkezésére állnak az eszközök egy web-oldal elkészínem meglep hát, hogy sok oldal kusza, lesújtó vagy egyszeren
kibírhatatlanul lassú. Még a legérdekesebb tartalom is rejtve marad a világ

'[yjJ

téséhez,

Habár nem

könny

jól

mégis egy kiköt elkészítésével

még ha nem

És

is

néhány szabály betartása sokat

szerkesztett oldalakat készíteni,

merev parancsolatok, inkább csak javaslatok, amelyek a

foglalkozik

Ha

fejlesztés folyamatát segítik.

nem

meg, rengeteg tanulnivalója akad, ami elsegítheti a sikeres

bízták

web-kiköt

készítésével,

nem

segíthet. Ezek

valaki

grafikus,

kivitelezést.

némi betekintés a hálószem épülésének folyamatába se-

abban, hogy megbecsüljön egy remekbe szabott web-helyet.

gíthet

A

minden valószínség

való böngészéssel, az

már rosszul megszerkesztett web-kikötvel. Mivel maid-

ell, ha az oldalt rosszul tervezik meg.
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í I '
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f(

weben

Aki sok idt töltött a
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grafika területén otthonosan

mékekre

- vagy

mozgók örömmel

fogják tapasztalni, hogy a webre ugyanazok a szabályok érvényesek, mint a nyomtatott ter-

A web-tervezés egészen

általában a médiára.

ugyanakkor megkötéseket

új teret nyit a fantáziának,

is

tesz a fejlesztre nézve

-

sok értelemben zavarosabbakat, mint a hagyományos média.

természetesen a tartalomban gazdag ki-

tatás:

kötknél több szükséges, míg

Az

legszembetnbb különbség

egyik

vagy az újsággal szemben

a televízióval

hogy bármilyen témájú legyen
a

munka soha nem tekinthet
Mindig van

rá

egy kiköt,

is

lehetség, hogy további ol-

dalakat adjunk hozzá, frissítsük az információt,

megváltoztassuk a grafikai elemeket és így

tovább. Habár a folyamatos fejlesztés lehet-

sége tág

teret

enged a kreativitásnak, mégis

gyakran nehézkessé
kész
lít,

munka

egy összefügg,

teszi

bemutatását. Kicsit ahhoz hason-

mint mikor egy házat úgy építünk, hogy

egyszerre mindig csak egy szobát készítünk
el,

és a

végeredmény úgy néz

építészeti

A

ki,

mint valami

pályam.

web

Ne

tséget látogatóinak.

ztáblák

a fejleszt az egész folyamat során mindig

túl

A

sok választási lehe-

oldalon

meg

fog jelenni, diszk-

Ha

túl

nagy, egyrészt sok értékes helyet

foglal el, másrészt növeli a letöltési idt.

nagy áruházakban jel-

irányítják a vásárlót,

így könnyen

Ha egyszeren
valószínleg soha nem

megtalálnak minden terméket.
sorba lennének rakva,

meg

találnánk
igaz.

Ne

semmit. Ez a web-kikötkre

szes többi

tele a foldalt,

meg

Ne
az

és csak a

fels

Amennyiben

a foldalon.

bség

szintet

sok

túl

zavarában könnyen továbbáll-

hogy sohasem térnek

kényszerítse

els

ki,

lehetséget biztosít látogatóinak,

választási

azok a

hogy az ösz-

onnan legyen elérhet. Hasznosabb,

ha hierarchiát alakít
jeleníti

is

betérket azzal, hogy

terhelje túl a

kapcsokkal teszi

hogy

teszi,

nleg minden

rétnek, elegánsnak és hatékonynak kell lennie.

adjon egyszerre

hatnak, úgy,

természete fontossá

web-

helyeknél kevesebb.

az,

befejezettnek.

a kisebb

ket

információért.

Mint bármely tervezésnél,

itt is

figyelem-

be kell venni a látogatókat, jó elre tudni, kik-

nek
a

is

szánjuk a kikött. Ez fokozottan fontos

webes kiadványok esetében, hiszen

a láto-

gatók rendelkezésére álló eszközök nagyon

különbözek

Használhatnak

lehetnek.

Macintosht, PC-t vagy akár Unix-gépet
het,

hogy közvetlen,

is, le-

bérelt kapcsolatuk van,

de az sem elképzelhetetlen, hogy 14.400-as

modemet használnak. Egyetlen platformon

vissza.

is

minsége

hosszú kattintásokra

változó lehet például a megjelenítés

Minél hosszadalma-

(256-tól millió színig), és ez csak egy példa.

A

Ha

sabb eljutni egyik helyrl a másikra, annál

ügyelünk oldalaink szervezettségére, köny-

könnyebben érzik magukat elveszettnek.

böngész

nyen érthet navigációs eszközöket nyújtunk,

A

mogatja a táblázatokat, valamelyik nem. Kü-

szem eltt

tartsa a jól

meghatározott

célt.

lényeg: megtalálni a hangsúlyokat.

látogatók a jelenleg beszerezhet hatvan

egyikét használják: valamelyik tá-

és következetesen betartjuk az általunk felál-

lönböz programok különböz bettípusokat

szabályokat, a látogatók mindig képesek

használhatnak: a Mosaicnál a Helvetica az

lított

lesznek megtalálni az

ket érdekl

ókat, függetlenül attól,

A ter-

adunk hozzá a kiköthöz az idk során.

vezési folyamat fontos eleme, hogy mindig
a látogatót képzeljük a középpontba.

A

tech-

nológia természetesen szintén fontos szere-

A

Olyan navigációs eszközt fejlesszen

melynek segítségével a látogatók könnyen
érhetik

ki,

New Román.

el-

hetséggel számolni

így a látogatónak

nem

kell a

térnie ahhoz,

hogy a kiköt más

területeit

meglátogassa.

Ha

sok rész-

a

erforrások hihetetlen változatossága mind-

bl, érdemes

mind

kez

kihatással van az élményre, amit egy

kiköt megtekintése

jelenthet a

betér

ször-

használata,

A

nem

áll túl

ezt grafikával megoldani, ellen-

esetben helyesebb a szöveges kapcsok
hiszen máskülönben egy nagy

képállomány

fös számára.

a hely

letöltése

hosszú ideig

eltarthat.

helyes navigációs gyakorlat szerint az

eszköz mindenki számára megkönnyíti a
kozódást,

Ossza

fel

kikötjét három-tíz

amely mind egy-egy

f

részre,

f témához kapcsolódik.

Times

hogy minden

es-

kell!

Adjon

IcIk'I

sével

foldalra vissza-

kapcsolódási

böngészk,

Tartsa észben,

Majdnem minden

az információt.

web-helynek szüksége van ilyen eszközre,

és a felhasználók rendelkezésére álló

pet játszik.

módok

alapértelmezett, a Netscape esetében a

informáci-

hogy mennyi anyagot

még azok számára

is,

tájé-

akik képek

letöltése nélkül kutatnak információ után.

Ép-

A web

nagyon kényelmes tulajdonsága a

kétirányúság, így a látogatók azonnal kapcsolatba léphetnek a

hetvé

kell tenni

kiköt üzemeltetivel. Le-

számukra, hogy közöljék ve-

lünk mondanivalójukat: ideális esetben egy

rlapot biztosíthatunk, de gyakran egy e-mail

cím

is

megteszi.

esetleg

Ha

információt kérünk tlük,

kihasználhatjuk az alkalmat,

hogy

megtudjunk róluk; a kérdések

kiala-

pen ezért fontos, hogy számukra a képi navi-

többet

A kiköt alapvet struktúrájának már els pil-

gáció egyszer szövegként

kításában csupán a fantázia szab határt, ez-

lantásra logikusnak kell lennie. Általánosság-

valahol az oldalon.

is

kalauz

ban egy web-kikött

öt (plusz-mínusz

f részre érdemes bontani.

kett)

Ez csak iránymu-

is

megismétldjön

Ennek az eszköznek az állomány méretét
szorítsa a

lehet legkisebbre. Mivel valószí-

után pedig

már csak

a látogatótól függ, mit

Internet

hajlandó tudatni velünk.

Balogh Attila Balázs
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Tények, számok, adatok
Száraz számadatokat általában

nem szoktunk

közölni,

ám

néha semmi sem reprezentál-

ja jobban a fejldés pillanatnyi állapotát, mint néhány táblázat, grafikon, adatsor.

hogy

ezt az oldalt mindenfajta

kommentár nélkül a számoknak

éri el
.eh

(Németországi

(Hollandiai

.ni

a tízezret. Hasznos lenne, ha

a hazai regisztrátorok közzétennék

.de

(Svájci

br (Brazilfa

domain-nevek száma nem

gisztrált

Az USA után következ 10 "dom(a)in-áns" ország

ezeket az információkat

nic.hu
a

szerveren.

A

is

fenti

a

www.
adatok

Netnames (www.netnames.net)

kiszolgálóról

.au 'Ausztráliai

érhetk

el.

.dk iDánlaj

se (Svédország)

A/ InterMC

akrabban

A/ otthonról

állal re«'is/trált

Úgy-

szenteltük.

1

.

2

.

.yahoo.com

53.1

netscape.com
_^

40.7
37.9

3.

AOL.com

4.

excite.com

30.9

5.

microsoft.com

30.2

infoseek.com

26.8

geocities.com

22,1

6

.

7.

8

.

/ lvcos.com

20,1

msn.com

13,4

2 864 691

1.

AOL.com

46.3

9.

.net

285 801

2.

yahoo.com

42.4

10

.

AltaVista search

12,6

.org

228 892

3.

netscape.com

25,8

11

.

switchboard.com

12,0

.edu

4 760

4.

geocities.com

25.5

12

.

zdnet.com

12,0

.gov

564

5.

microsoft.com

24,2

13.

webcrawler.com

11,8

3 384 708

6.

excite.com

23,8

7.

infoseek.com

17.0

.com

Összesen

Regisztrált

domain-nevek

msn.com

8.

rapquest com

tripod.com

simplenetcom

pathfinder.com

13,3
bliieuioui)iaiiians.coi

4 565 047

világszerte

Heti növekedés jelenleg

63 501

9.

lycos.com

13.2

10.

tripod.com

11,6

11.

angelfire.com

11.0

12.

switchboard.com

10,1

weather.com
four11.com

vvebcrawler.com

Afe

zdnetcom

switchboard.com**
AltaVista search

bluemountainarts.com

9.2

14.

webcrawler.com

8,7

15.

real.com

8,6

16.

zdnet.com

8,5

17.

AltaVista search

8.3

18.

bonzi.com

8,2

19.

hotmail.com

7,6

Disney Online

7,6

20.

simplenet.com

21.

1

3

.

lycos.com
geocities.com

.de

.uk

193 786

(Németország)

159 689

(Anglia)

.se

(Svédország)

57 557

.dk

(Dánia)

60 107

.au

(Ausztrália)

54 501

•jP

(Japán)

44 260

.ni

(Hollandia)

.br

(Brazília)

.eh
.ar

45,832

29 111
43 108

(Svájc)

41 417

(Argentína)

34 543

(Olaszország)

.it

.nz
.za
.at
.fr

.no

(Új Zéland)

26 693

infoseek.com

A leggyakrabban

9,7

9.7

15.

bluemountainarts.com

9,6

7.1

16.

pathfmder.com

9.2

pathfmder.com

6,9

17.

tripod.com

9,0

22.

fourll.com

6,8

18.

mapquest.com

8.3

23.

earthlink.net

6,5

19.

simplenet.com

7.8

24.

amazon.com

6.1

20.

amazon.com

7,5

25.

att.net

6,0

angelfire.com

7.5

18 221

(Norvégia)

.tw

(Tajvan)

16 381

265 569

22

összesen

Internet

A

7.4

cnn.com

7,3

real.com

7,3

gte.net

6.8

webcrawler.com

23.

switchboard.com
angelfire.com

^

180 339

24.

msn.com

25.

nem volt elérhet statisztikai
A leggyakrabban

adat, amit

7.4

hotmail.com
zdnet.com

infoseek.com

kalauz

Disney Online

hotbot.com

6,8

Sony Online

6.6

ustreas.gov

6,6

msnbc.com

6.5

travelocity.com

6,5

lycos.com

1

Magyarországról

.

real.com

tripod.com

Országok domain-nevei

.

bonzi.com
AltaVista search

b&iemu'mtanidiis.eom

Többi ország összesen

14.

21

23 839

(Franciaország)

munkahelyekrl)

fourll.com

23 622

(Ausztria)

látogatott oldalak (a

weather.com

24 032

(Dél Afrika)

excite.com
microsoft.com

bizonyosan tudunk: a jelenleg

látogatott oldalak (otthonról)

re-

felméréseket a Media Mátrix végezte, az otthoni felmérésben 12 134, míg a munkahelyiben 2000 felhasználó vett részt.
Példa a látogatások számítására: ha az érték 2, az azt jelenti, hogy a felmérésben szerepl személyek 2 százaléka
látogatott a kérdéses kikötre az adott idszakban.
1998
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kínál@t

RENDSZERINTEGRÁCIÓ

*

A rendszerintegráció több mint hardver, több mint szoftver.
A rendszerintegráció szemléletmód: az informatika filozófiája.
A Synergon, a vezet hazai rendszerintegrátor egyesíti
az informatikát és a

kommunikációs technológiát,

így

hatékonyságot növel, költségcsökkent rendszereket hoz
létre

Az

kiemelked

minség

alkotóelemekbl.

informatikai rendszerintegráció több, mint rendszer, mert

nemcsak
hátteret

amely

a

azt a

rendszerek gazdaságos mködtetéséhez, a

piaci sikerhez elengedhetetlenül szükséges.

a

hanem

tervezést, építést, felszerelést jelent,

is,

Synergon megépíti

a

Ha

ismeri a célt,

hozzá vezet utat!

H SYNERGON
Synergon Informatika

Rt.

1047 Budapest. Baross

u.

91-95. *1041 Budapest. István út

16. Tel.:

399-6600

Fax:

399-6699 BE-mail: info@synergon.hu www.synergon.hu

SZÁMIT

A
TECHNIKA!
Mi hosszú távra
vezünk. És Ön?

ter-

Az els hazai hálózatépít cég, az X-BYTE

Önnek a legkorszerbb informa-

megépíti
tikai

lyen

hálózatot,
egyszerre

ködhet a
a

ame-

m-

telefon, a fax,

riasztó,

a

beléptet

rendszer és természetesen a számítógépes
adatfeldolgozó
rend-

ISO 9001-es
is.
minsítésünk, 5000-nél
több hibátlanul mköhálózatunk elegenalapot ad arra, hogy
szer

d
d

rendszereélettartam-ga-

strukturált

inkre

ranciát vállalhassunk.

W- BYTE
jffiA

kalauz

DIN EN ISO 9001
Tntintat: TI.1M.SI1S

SZÁMÍTÁSTECHNIKAI KFT.
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Internet

—
kfnál@t
Szeretné ha üzleti ;páulatai azonnal
~ , —
- „
,,
eljutnának a célcsoporthoz?

—

•

,

•

,

.

.

,

"

.

wérétne azonnal értesülni az
WN?

,

-

ARECONET

Rendese iwg

irodaszer-áruházból!

Több ezer termék közül

,

ön is

^

-'T’

^

!

i

<

üzleti ajánlatokat:

mobiltclcfoiüára.
r

gyors, pontos,

tWebBusiness

utánvét és
házhozszállítás

r •

személyhívj ára r
e-mail címért/

nyitva éjjel-nappal

megbízható
-

!"*

díjmentesen az

*

-

í

1
<

érdekldési körének megfelel

választhat!

Kezelése egyszer!
-

,

On szamara

*

«

-

,

iuntuS Szákterülift qj áiiLá tairól?

Rendeljen Interneten
az

•

—

internetes Üzlet i Információs

Adatbank L

UHUI

http://vvehbushiess.Mebttgae.iiet
'

,

Továb bi

Vhol az aj ánlátból üzlet lesz !

j

inforniáckíkkal munkatársaink]

személyesen is készséggel
állnak rendelkezésére: f*"
www.irodaszer.com

www.areconet.hu

vagy

ARECONET VEVSZOLGÁLAT
1065 Budapest, Podmaniczky

,T<?l7 06-M'96- 3»5-961^

F-mail: \vb j nfo@ \v*e bt ineTíiet

302-01 58; Fax: 331-0340

u. 9. Tel.:

i

MAPNET ORSZÁGOS HÁLÓZAT:

Az ön

‘96 Stúdió Kft. 3531 Miskolc, Kiss

fejldést mutat és várhatóan az egyik leggyorsabban

E. u.

21.

36-46 401-692

Tel. /fax:

szegmense

e-mail: studio96@elender.hu

ALEXSYS
Tel.:

Kft.

9030 Gyr, Kereknád

36-20 514-599,

által

A

u. 9.

CAD+Inform

4026 Debrecen, Bem

Kft.

36-52 452-685,

tér

18/C.

36-52 452-685

fax:

e-mail: cad.inform@mapnet.hu

Foton-2000

Kft.

1073 Budapest, Akácfa

m

Mienk

36-1 352-0317,

MapNet

w

aj

j._

u. 63.

Céq

r«l»pu**3

-

(Toxtnlum

!

3531 Miskolc, Kiss

E. u.

36-46 401-230,

e-mail:

fax:

Kft.

—

23.

z

36-46 401-880

Kft.

7030 Paks, Hársta

u. 21.

e-mail: geoinfo@mail.matav.hu

Geonet

Bt.

6630 Mindszent, Téglás

u. 15.

36-62 226-932

geonet@mapnet.hu

GEOTRADE HUNGARY
1149 Budapest, Nagy

Kft.

36-1 251-8327,

L. király u.

e-mail:

191.

36-1 252-6745

Kft.

36-83 316-328,

alfabetikus keresési eljárását helyezi térképi alapokra.

•

Lehetség van egy-egy település megfelel lépték térképén
különböz tematika szerint adatokat elhelyezni, pl. felületek,

36-83 316-328

8200 Veszprém,
Tel./fax:

e-mail:

e-mail:

Kft.

címéhez

szervezeteknek ingyenes
megjelenés

9400 Sopron, Várkerület 112.

36-99 340-477

Látogasson

Internet

e-mail: teodolit@mapnet.hu

Keresse az Ön

1998

MAPNET
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ságát. Mit jelent ez?

az Internet-én keresztül a megszokott térképi
környezetben keresheti a kívánt információt. A MapNet
segítségével könnyszerrel megtalálhatja az ön Web oldalát,

tartozó nonprof it

Ibrány, Lenin u. 59.

36-42 423-805

szummatel@mapnet.hu
Kft.

szimbólumok, amelyek a tematikaleírás alapján
egyértelmen hordozzák az objektum sajátságos tulajdon-

feliratok,

hirdetését, szolgáltatásait, termékeit.

4484
fax:

böngészk

Önkormányzathoz

pannongeod@mapnet.hu

Teodolit
Tel./fax:

Internet

Kádártai út 31/A.

36-42 200-433,

kalauz

Közvetlen kapcsolat

Kit.

36-88 403-290

SZUMMATEL
Tel.:

szerver alaptechnológiája a korábbi

A felhasználó

e-mail: kreativbau@mapnet.hu

PANNON GEODÉZIAI

-

szolgáltatásaihoz

Park. u. 6.

Partnerét!
,

...

AMapNet

Közvetlen kapcsolat

8315 Gyencsdiás,
fax:

jplrl

az lnternet-en keresztül

Országos Ügyfél hálózat
•

geotrade@mapnet.hu

KREATÍV BAU
Tel.:

fax:

.

és szempontok szerint

•

Tel.:

Sport

Információ elérése
környezeti sajátosságok

36-75 310-236

Tel ./fax:

e-mail:

1

geoform@mapnet.hu

GEO-INFO

Tel.:

IW

loton@mapnet.hu

Geoform Mérnök Stúdió
Tel.:

j

|

1

e-mail:

internet szolgáltatást.

itt

36-1 352-2910

fax:

fejld

lesz a telekommunikáció

I

Tel.:

használt Internet-technológia rohamos

ezen területének.
fejldés egyik következ lépésének eredményeképpen

e-mail: kisss@elender.hu

Tel.:

is

szeretnénk bemutatni a

36-96 332-340

fax:

jelenleg

el

hozzánk:

httpV/w w w. mapnet .hu

^j^MapNet
www.mapnet.hu

|

Bocs, avagy
mi újság a MaCi-val?
A bocs ezúttal nem a gyermek MaCi-ra utal
szen MaCi-nk épp most

válik felntté),

(hi-

hanem

bocsánatkérés: egy darabig a MaCi oldalán

nem

togatóink
sét.

Az

1

tapasztalhatták a

Magyar Címtár bvülé-

997 márciusa óta rzött és olvasóink

matosan

gyarapítóit

által folya-

bvítése azonban nem

lista

a színfalak mögött szépen hozzárakosgattuk az
ket a régiekhez,

ám

már az

belül, s

úgy

hogy ezt a

keresrendszerrel, automatizáltabbá

meg

kell

kell

ada-

kell

idn

bi-

belül

ruháznunk

tennünk a

re-

bevitel eltti ellen-

A program

lapunk megjelenése táján már olvasóink

ezt

új

1

#mp3.hu

.

3 B 96

elkészült, így

(

£

a gyjteményt valóban olvasóink szerkesztik, vagyis

nem az Internet Kalauz hasábjain megjelent címgyjtemény kerül fel a webre, hanem a lapmegjelenés eltti hónapban húszadikáig bekerült

új

címeket (az

elz

hónap

húszadikájától számítva) közli az Internet Kalauz. Vagyis
aki felad

egy URL-címet, az hamarosan

a MaCi-ban, minden adat

sen az

interaktív adatbázis alapú

teljes

l

www.digitel2002.hu/aliscaorange
Als Scan Hungárián: ingyenes

st b.

yww.extra.hu/pusi

szexképek

576~kbyte fun

Amiga Club, Szolnok

www.nexus.hu/caballus

szolnok-ped.sulinet.hu/amiga/

A #hell.hu

Angabi

IRC-csatorna

rendszer automatikus

ACHODROPLASIA

Tanácsadó

www.c3.hu/-lphun

Applegates Felnibolt

-

igéi

Arcanum Adatbázis

Áron íaz ingyen es programoktól

ikonavjteményio)

az

www.extra.hu/abasic

benne, ne habozzon, járuljon hozzá a teljesebbé

www.nexus.hu/emerald

A smaragd
A

.

“

Blues együttes

www.extra.hu/lavati/

hez azzal, hogy megadja az oldal néhány szavas meg-

Kft.

www.arcanum.hu

is élnek!

www.alarmix.net

Öntl függ, kedves olvasónk! Ha véletlenül tud
egy olyan magyar Internet-kikötrl, amely nem szerepel
tétel-

www.extra.hu/annbt

Bt.

Alarmix Hungary

A Moody

séggel

Kereskedelmi és Pénzügyi

www.applegates.hu/felni

Elrond lapja

halak márpedig szárazon

www.

www.szikszi.hu/-angabi

ANN

www.extra.hu/Halacska

a Magyar Címtár? Ez éppen-

www.extra.hu/alshu

www.extra.hu/hell.hu

A

ellenrzési procedúrája után.

Hogy mennyire

1700

j

web.externet.hu/aliens

Alisca Orange

www.extra.hu/denewer

a kikötre, természete-

felkerül

iránvltószám.

ke resztnév eredete és e e ntése

A fény
viszontlátja azt

Aliens (új)

www.nexus.hu/papir

4484 db

legfontosabb és leglátványosabb változás, hogy

www.extra.hu\alcapone

Papír-nagykereskedés,

Bt.

Szolnok

találkozhatnak

is

csati az iRCnetenl

tWww.bmotel.com/mp3.hu

teremtenünk a MaCi-ban lév

adatok korrekciójára, törlésére.

A

rövid

kell

oldanunk a címek

rzését, lehetséget

vele...

s az

a prim-online

értéket képvisel

véltük,

növekv adatbázist fel

akár több tízezresre

gisztrációt,

le,

címe-

új

új szoftvert használva rögzítettük.

A MaCi ma már önálló
rodalmon

állt

közben belefogtunk a Magyar Címtá-

kezel programrendszer korszersítésébe,

rat

tokat

lá-

sziget

- Által

Asztrológiai

analízis

www.extra.hu/gyaii/horoszk0p.htm
Imre

szerelem testközelbl

Attila virtuális

otthona

www.nexus.hu/krampusz

A #iq

IRC-csatorna

(címváltozás)

www.extra.hu/-iq-

sexdrive.xxxcity.net/230/fucking/

B@lázs Norbert

nyitva.html

Baby

a honlap, homepage szóra sincs szükség, hiszen mind-

A Tiszai

thundersoft.ml.org/babysisters/

egyik az, inkább a tartalomra koncentráljunk, mivel így

www.tvk.hu/

nevezését és web-címét.

a jelzket

lesz az

Az

(a legjobb,

Ön számára

új

is

A megnevezésben
nem hivatalos

az els

kerüljük
stb.),

és

ÁBIF

használhatóbb a MaCi.

cím a bejelentlap

kitöltésével

adható meg.

Vegyi Kombinát

-A

kötelez gépjárm-

www.nexus.hu/bn

Sisters

Balobás Ferenc

-

halászháló- és

makramé-készftés

felelsségbiztosítás 1999. évben

www.extra.hu/kurtzweil

érvényes

Ban-car

díjai

- autókölcsönzés

(A bejelent e-mail címére csak azért van szükségünk,

www.matav.hu/uzlet/abif

hogy az ellenrzésnél

Ady Endre Közgazdasági

Békéscsabai Triatlon

Szakkollégium

triatlon.bekescsaba.hu/

talált

esetleges hibáknál legyen

kitl korrekciót kérnünk.)

Az ezernél

is

való felviteléért
tétel,

tának

több cím feltorlódásáért és egy kupacban

még

egyszer: bocs. Reméljük, kell elég-

hogy ezzel egyszersmind vége a MaCi bocsállapois.

Reméljük, olvasóink örömmel üdvözlik a Magyar

Címtár nagykorúvá válását, és sokan kattintnak majd

a www.prim-online.com kikötn

belül

a MaCi-ra.

I

0

www.ban-car.hu

DSK

www.ady-kozgazd.sulinet.hu

Berecz Balázs

Agni Vegetáriánus Étterem

www.fozelek.com/capak/berecz/

f

j

I
1

www.extra.hu/agni

Bioritmus

Agóra 21.

www.extra.hu/gyafi/hor2.htm

Bt.

www.extra.hu/agora21

Bioritmus

Ajkai Feketerigók Baseball Klub

www.nexus.hu/avafi/horoszkóD.ht m

www.infornax.hu/~garai

Bn

Akarat Diák Sportegyesület

Bognár Csaba

www.tozso.hu/akarat

www.extra.hu/BoCsPage

kalauz

www.nexus.hu/bn

Internet

...
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A

tyloodv

^

lutíö

Egy divattervez

InterSolve Bt.

www.extra.hu/pucu

áron

Böszörményi

Egy eladó, csendes helyen lév

intersolve/intersol.htm

budafoki ingatlanról

István

www.budafok.hungary.nu

ISV Hústermelést Szervez

Debrecen

Úti Általános Iskola,

www.elender.hu/-boszi

www.extra.hu/buci/indexm.htm

Buci

Invest ’98

Buda

www.tozso.hu/buda-invest

Szabadid

Bulls

Sportegyesület,

Kiskunfélegyháza

- kispályás

labdarúgó csapat

9Some Q

www.

www.digitel2002.hu/isti

Építész-tervezés számítógépen, az

Részvénytársaság

épület terve a valós környezetben

www.isvrt.matav.hu

www.nexus.hu/bartyik

K&B - Kereskedelmi,

Erotikus történetek

és Beruházási

www.freeyellow.com/members5/

www.digitel2002.hu/sat/kb

Kivitelezési

Kft.

erotika/index.html

Kalendárium Press Sajtószolgálat

Business Card Center

Falcon pizzéria és melegkonyha

www.extra.hu/kalendar

w3.datanet.hu/-consult

www.digitel2002.hu/sat/falcon

Karrier

Camion magazin

Fehér Dorottya

Katai Attila

www.nexus.hu/attilaka

www.camiontruck.hu

www.baranya-ped.sulinet.hu/dorika

Kátai Ferenc

-

Bt.

Online

Shop

www.

Fejér

hpconline.com/cdbtshop/index.htm

- filminformációs

Celluloid-világ

Ádám

(új

Fejér

Megyei Diáksport Szövetség

cybermagazin

www.datatrans.hu/sport/diak
Fekete Antal

Chesnov- Varga Vince

Figra

www.extra.hu/vargav

www.figra.hu

www.extra.hu/crack

Chl

Fiore

kultúra, kerékpársport

www.extra.hu/Kfeco

helyen)

www.extra.hu/kbahu/
Kenó-infó

&

kollektív játék

www.extra.hu/maiko

www.nexus.hu/feketea/

Mszaki Kereskedelmi

www.digitel2002.hu/karrier

KBA nyomdagépek

www.nexus.hu/windowhunter

www.celluloid.pserve.hu

Kinga Ford

Kft.

- Ford

márkakereskedés

Somogy megyében

Ruhaház - Fönícia Lux

www.kinga-ford.hu

Kft.

manyag

Koemmerling

CinemaPlus mozimagazin

stg.szabinet.hu/fiore/

www.kos-bp.sulinet.hu/cinemaplus

First Vision

Comtrans Online Systems

escoits

Kovács

www.cos.hu

www.datanet.hu/first/index.html

Kozák Zsolt

Ford Escort MKII RS2000

net/kozakzs/i n dexh

members.tripod.com/-RS2000

Kvári Botond

Copy General

Kft.

www.copygeneral.hu

-

nyílászárók

www.koemmerling.hu

models, dancers,

www.extra.hu/taur

Krisztián

www.TheOffice.
.

htm

Cyber Sex Magazin és linkgaléria

Garfield-képsorok, 2. kötet

www.geocities.com/thetropics/

www.extra.hu/superxxx/

www.extra.hu/garfield1

island/7378

Csapnivaló Magazin

Gary Empire

Kukkolók lapja

www.csapnivalo.hu

www.extra.hu/garye

Kurreisen

Cseke

Gáspár és Fodor

www.csekert.hu

Rt.

Csiky Gergely Színház, Kaposvár

festmvész

www.extra.hu/kukkol

Utazási Iroda

Kft.

www.elender.hu/-kurreise

Bt.

ÍKusztos Dénes

www.extra.hu/gfbt

General Business

www.c3.hu/-csiky

www.applegates.hu/denes

Kft.

www.tozso.hu/gbkft

Lacek Bikini

www.csiszar-j.com

General Business

www.szit.bme.hu/-lacek/valaszt.html

Da

Csiszár József

alkotásai

Page

Kft.

www.tozso.matav.hu/gbkft

Lapi

www.extra.hu/lapi

www.elender.hu/-kzolee/

Globe Operating System

Leslie

100%

Deák 69 Ingatlan Iroda

www.globeos.net

crackz, smiley (címváltozás!)

Zolee's

deak69.flimex.hu
Deffi

Kft.

-3D

www.extra.hu/les

www.extra.hu/gyafi/

Gyafi

Film és Produkciók

Gyulai Bútorgyártó és Értékesít

Free

Leyar’s

Kft.

- grafika,

J

komputergrafikák, reklámfilmek,

www.gyulabutor.hu

Linkgyjtemény

www.deffifilm.hu

Gyulai Mihály intelligens

www.tozso.hu/linkek,

Delta-3N

- diagnosztika,

munkatársat keres

Kft.

'

XXX,

www.extra.hu/leyar

web-design

Logodi Stúdió

www.logodi.com/art

állapotfügg karbantartás

www.freeyellow.com/members5/

www.extra.hu/delta-3n

gyulai/

Delta-Dent fogorvosi rendel

Haintz Dani

www.tozso.hu/delta-dent

www.nexus.hu/dhaintz

Lunár

Disorder zenekar (hivatalos)

Halle Teniszklub

webbusiness.webtime.net/lunar/

www.nexus.hu/disorder

www.digitel2002.hu/sat/halle

Lyra

Hegeds

ROM,

Dj.

Pac-pac Online

(új cím!)

Lorg
Luis

(Död)

www.extra.hu/lorg

Royo presented by Taya

www.digitei2002.hu/taya

László

Kft.

Kft.

- könyv,

tankönyv, CD,

audio, videó, idegen

www.cs.elte.hu/-hegelaci

DOTE

Hegyvidéki Fogászati Társaság

Magéi lan kerékpárok

www.inext.hu/hft

www.csekert.hu

Egészségügyi Fiskolai Kar

CD-

nyelv

könyvek .www.dunaweb.hu/lvra

www.extra.hu/djpaci

www.doteefk.hu

Hunaro (vadászatszervezés

Magyar Back

ngyógyász, hipno-pszichoterapeuta

mesterfokon)

www.extra.hu/backorifice

www.nexus.hu/sanko

www.alba.hu/hunaro

Magyar Dragon

Dr. Túri Zoltán klinikai pszichológus

Hungárián Scenepage

members.xoom.com/mitrikz

www.digitel2002.hu/tur

www.scene-hu.com

Magyar Épületgépészek Szövetsége

Hungarian-Erotic-World

www.eth .hu .ahol.com/~cseki

Dr. Bálint

kalauz

www.ibsolve.inter.net/

kiskunfelegyhaza.hu/viktor/bulls

CD

TRIJCK maga;

- tervezés kedvez

Boros Csaba (Csybe)
www.extra.hu/csybe/

Dr. Esze

Sándor szülész-

Tamás

www.igm.hu/users/etamas

business.matav.hu/uzlet/pannone/

Driver-finder

Illés

www.znet.hu/driver-finder/

www.hal.vein.hu/~zoly

Magyar

Orifice

Ball

Z

Internetes Agrárinformatikai

Internet

.
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Zoltán (VadKacsa

-

IRC)

Újság
interm.gtk.gau.hu/miau/index.html

-

tud@kozó
Magyar Mozgókép- és Médiaoktatás

ÖT SZÚ természettudományos

www.c3.hu/-mediaokt

bölcseleti kétheti lap

Magyar Sliders

www.ebihal.hu/5szu

www.kos-bp.sulinet.hu/sliders

Page-Master

Makkai Zsolt

www.extra.hu/makkai

festmvészn virtuális

Szilárd Klára

www.applegates.hu/

galériája

Cu ltu re/Vi rtu Art/Forewo rd

www.pagem.hu

Paha FTC- és egyéb sportoldala

ht

Szke

www.nemethvill.hu/-m_zoli

Páncélpadlók

www.extra. hu/dobosszabi

Szabolcs, Orosháza

www.elender.hu/-pantax

Szutor számítástechnika

www.extra.hu/martoon

Patagónia Videotéka

www.extra.hu/szutor

MA-SZAT, Magyar

www.extra.hu/patagonia

Taur-files (Kovács Krisztián)

Antennaszerviz

Pepi

www.extra.hu/taur

www.digitei2002.hu/sat/maszat

Pimpoapó

McCann

www.extra.hu/Pimpoapo/

Szatellit

Relationship Marketing

www.mrmim-

Budapest

pepi.fullnet.hu

Terrork®

villája

www.extra.hu/szattis

Teximei Minségügyi

Pirosviagra

Rendszerfejleszt

www.extra.hu/pirosviagra

www.teximei.matav.hu

fuvarszervezés

Ponticulus Hungaricus Ludus

The World

www.mediateher.veszprem.net

www.iif.hu/-visontay/ponticulus/

Software

www.extra.hu/Springel

Média Teher -

hírlapszál lltás,

Megálló Egyesület

Pcze

www.extra.hu/megallo/

www.nexus.hu/bpocze

Micsinai Attila

Printself

www.nexus.hu/micsinaiattila

www.printself.matav.hu

Minségi Programok

Klubja

-

warez, mp3...

Balázs

Thermos

Nyomda

of

(új

Kft.

GoldPhoenix

cím)

Flatline (Fat9)

Fan Club

Official

www.extra.hu/

Thermos_by_Mogy26/thermo.htm

Procent Immobilien

Tommaso

www.balatel.hu/procent

Tools-Mix-aTmtradeKft.

cím)

(új

fly.to/tommaso

www.nexus.hu/mpclub

Programozás, grafika és novellák

szerszámüzletháza

Moody

www.extra.hu/capac

www.tmtrade.matav.hu

Blues

www.extra.hu/lavati/

Promika Világítástechnikai

Mormota

www.extra.hu/promika

Mosónk

www.hal.vein.hu/-mormi

Quake Klán

www.nexus.hu/mosonok

Kft.

Tozso Trade

Kft.

www.tozso.hu

United Students fór Smoking

Quaestor DSE, Makiár

Foundation

aries.ektf.hu/rope

members.xoom.com/USSFwebsite

Mountain Bike Club, Salgótarján

Radnótis öregdiákok

Ureo Soft

www.nogradnet.hu/mtbclub

www.digitel2002.hu/sat/rmg

www.extra.hu/ursos

Möbius Science

-

m

www.kos-bp.sulinet.hu/szimat

www.inf.bme.hu/-paha

- az adatbázis

.

Szimat Társkeres

Maráz Zoltán

Martoon Software

i

Kft.

és

Bt.

Rajzok, festmények, fényképek

Vadorzó Klub

fantasztikus könyvek

a gyengébb nemrl

w3.datanet.hu/-vadorzo

www.elender.hu/-mobiussf

www.extra.hu/pooshi

ValentÁdám

www.akg.hu/-valli

Realker

Varázsos tájak

-a

MrSoft

Kft.

Fiction

www.mrsoft.hu

Kft.

Fels-Tisza-vidék

Multiprint Filmnyomó,

webbusiness.webtime.net/real/

MOhímz és Reklámpóló Gmk.

Reláció

www.extra.hu/multiprint

importre

www.vagyonkezelo.hu

webbusiness.webtime.net/relacio/

Vigyori

MyChroLesLie’s

GDF

www.digitel2002.hu/mediavox/

Rezni

Kft.

- Astoria olasz borok

www.nexus.hu/rezni

stg.szabinet.hu/tiszahat/

Vagyonkezel

Városi

Kft.,

bennyhills.íortunecity.

com/brown/132/

MZ motorkerékpár

Rohr-Tech-Ker

www.c3.hu/-tata/motor.html

(vörösrézcs-kereskedelem)

www.externet.hu/motor

Nem

Bonanza Banzai

Virtuális

Kft.

Pécs

Motoros Magazin

inext.hu/-rohrtech

Vitorlázás a tengeren

www.nexus.hu/vecsy

RolandDG

www.extra.hu/arbomix

Net&Roll (big big refresh)

Sajti

www.irisz.hu/netandroll

www.nexus.hu/sajti

„50 éve

Schumacher and Forma-1 Fan

www.volantefu.hu

www.szt-istvan-gimn.hu/-garrison

Vörös Ördögök Makett-épít

hivatalos

Net-Store Computere
Számítástechnikai Kereskedelem

&

www.rolanddg.hu

(Makhult Viktor)

Voodoo Animációs Stúdió

Sexforyou

www.extra.hu/nestor

SexCenter

Newser

www.nexus.hu/sex4u
www.nexus.hu/sexcenter

Volán Tefu

Rt.

szállíthat ránk"

Egyesület (Plastic Modeller Club)
www.elender.hu/-grafit

Síidére (magyar)

Webmesterek

NightDj Rulez Forever

members.xoom.com/slidershu

www.extra.hu/alcapone

www.nexus.hu/aaronboy

Somogy Megyei

Wesselényi Andrea

Nyomdagépek szervize

Rendr-fkapitányság

www.wesselenyi.com

members.tripod.com/-typokft/

www.kaposnet.hu/police

WorldOfCoDemon

Omega Gépker

South/s

(érdekld hackereknek)

www.extra.hu/newser

webbusiness.

webtime.net/omegagepker/

Startolj!

Online Hungary

(új

Kft.

www.olh.hu

cím)

www.extra.hu/southy/

- letöltések,

javítások, hibák

web.externet.hu/vadaszg

members.xoom.com/tgergely
Ziaja

György

Orbán Viktor Fóruma

SuperXXX Network - online

www.digitel2002.hu/ziaja

www.freeyellow.com/members5/

cybersex-magazin

Zrínyi

orbanv/index.html

www.extra.hu/superxxx/

Egyetem

Oross Hlégballon

Széchenyi István Szakközépiskola

Zsigmond és

www.sat-city.org/Oross-Balloon/

www.sziszki.hu

www.elender.hu/-goldimp

Oskó József

Szentgyörgyi László

Zsuzsa's: képek a brazil válogatottról

www.hszk.bme.hu/-oj002

www.extra.hu/Les_com

www.extra.hu/zsuzsa

Miklós Nemzetvédelmi

www.zmne.hu
kalauz

Irina Bt.,

Esztergom
Internet

...
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h@rangolás*
BOROND
*

BRÖND

www.estreme.hu/mercator*

rovatunk támogatója a American Service Travel Utazási Iroda

—i

£
“O

benyúló

A Grand Atlas

határa

ég

felé,

^

és

Afaccni
StudlCA

vala-

meg-

ki

http://www.greentravel.com

!

W

í
m-

Sajnos elmúltak már azok

Földet, és eszünkben sincs

nalzót,

£

az idk, amikor szinte minden pillanatban egy új felfedezésrl tudósított a média,
amikor a világ a nagy utazók hstetteirl beszélt, és
a kocsmák, kávéházak is e

kirakni méregdrága tornacipnket légkondicionált turistabuszunk puha sznyeg-

úgy
tagból

gel bélelt padlójáról.

kit

mesébe ill utazásoktól

akinek az igazi kirándulást

rokkó ezekkel

nem ezek az
hanem igazi

va.

tak hangosak.

A

vol-

világ fejl-

désével valahol útközben
veszett

ez

el-

romantika,

a

kalandvágyó embereket arra sarkallta, hogy beutazzák bolygónk ismeret-

amely

o
33

a

len pontjait.

Ma

már persze

egyre kevesebb ilyen hely
van, és a technika elretörésével

már nem

héz elhajózni,

s

is

olyan ne-

életben

ma-

radni az Amazonasnál, vagy

mesés

Azért mégis maradt néhány

kedv

vállalkozó

ember,

utak jelentik,

természetet

akarnak igazi állatokkal és
igazi

veszélyekkel.

gyak

kielégítését

E

vá-

meg a Green Travel
Network web-oldala, amely
komplett forrásként

A

egy

mottó:

felfedeztúra ugyanúgy

ki-

hívás az elmének, mint a tes-

magu-

tnek!

Ehhez

kat,

mert

majána történeti alakjai is
megfordultak
egykoron.
Manapság minden kénye-

keresztül

tunk a Loire-völgyébe, vagy

lemmel

megfejthetjük a maja rúnák

India

felszerelt

luxus-

hajókkal utazzuk körbe a

is

a

tarják

web-oldalon

megmászhatjuk

a Himaláját,

elbarangolha-

titkait.

mi jut

ide

The Active Travel Center Created byTravelersforTravelers

meg oda,

sen-

keveseknek jutnak

Ma-

Marokkó

X

tül

beleharap az országba,

is

egészen 2500 méterig jutva.

(A schönbrunni

meg sem rezzenhet.
Pár évvel késbb az általános
iskolában meglepdve tapasztaltam, hogy Marokkó nem
többi

csak a játék neve, hanem egy

amelyet mindössze

az ügyességi játékban külön-

a Gibraltári-szoros választ el

böz

kontinensünktl. Formája

színre

festett,

más-más

képvisel pálcikákat

jel-

legzetes: északon, ahol a Föld-

szórnak az asztalra, amelyek

közi-tengerrel

közül a játékosok felváltva

mális” határa van, amit els-

vesznek, és értéküket össze-

A

határos,

„nor-

sorban a tennészet (az Atlanti-

lényege,

óceán és a Földközi-tenger)

hogy a pálcikák elvételekor

alakított ki, illetve keleten az

számolják.

DECEMBER

játék

még vagy

le

afrikai-,

fél tucat

illetve

különfé-

keverék-

nyelvvel.

kastély)

„Sógoraink” fvárosát, Bécset

keveseknek

kell

bemu-

tatnunk. Legtöbben valószí-

nleg akkor

például a „pincék és tömlöcök”, a „Bécs

Sigmund Freud
„si templo-

idején” vagy az

mok

ismerték meg,
mikor a határok megnyitásával és a vámszabályok ked-

Egy kisebb

vezbbé

mes meggondolnia, hogy

tételével szinte

ma-

misztikus ervonalai”.

csapatnak,

akár egy családnak

de

érde-

is

rá-

gyar nyelvvé vált a Maria

szánja-e a pénzt az érdekfe-

A régi magyar
kosztümös filmek és az
Osztrák-Magyar Monarchia

szít idegenvezetésre.

idéz városban

virtuális

ér-

körutazásra

mint 2000

melyek érdekldésre számot

értéket

és

http://www.schoenbrunn.at/

forintért

is,

hallhat-

(Vienna Online)
http://www.vienna.at/

séta közül

országé

-

BÉCS

http://www.sas.upenn.edu/African_Studies/Country_Speci
fic/Morocco.html

es-

természetesen
verziót

Európ@ fvárosai

(Morocco page)

azok az

elssorban
a marokkói

-

spanyollal, franciával, tarifittel

van

(Morocco)
http://infoweb.magi.com/~morocco/morocco.html

amikor édesanyámmal
marokkót játszottunk. Aki
esetleg nem ismémé, annak
röviden összefoglalom: ebben

arab négy változatát

Az Alpok vonulatának egy
része még a szoroson keresz-

jól el

- pontosabban 110
schillingért - valódi kalauzunk is akad. Több 90 perces

kei közé tartoznak

Az

juk az utcán, vegyítve némi

is

indulni. Alig több

ték,

kü-

lát-

hangulatát

a

fest,

lönösen, ha a nyelveket tekintjük.

érdekel...

eszébe a hegyek, pedig

demes

Gyermekkorom kedves emlé-

lakossá-

ga vegyes képet

Hilfer Strasse.

I

fekv

teljesít

szolgálatot az újkori felfe-

dezknek.

Marokkó

rajzolta.

Hiába, hogy a siva-

Afrikáról

lentenek a déli

határon

Szaharával.

és

sem

éles

kísérli

dzsungeleiben, ahol a Rá-

tájékozódni

ö

magasan fekv
kontrasztot je-

fogta a vor~

hófödte csúcsai

erdségei

nes: látszik,

hogy

elnevezés vo-

4165 méterig nyúlik az

nulat

azonban egye-

(Green Travel NetWork)

t:

Nyugati-Szaharába

Déli,

lés.

Tippek „igazi” utazóknak

m.

etnikai és politikai elkülönü-

tartó

is

választhatunk,

neveket viselnek, mint

Akárcsak Amszterdamban,
Bécsben is lehet kerékpárt
bérelni.

ják,

A

helyiek azt

keréken - higgyük

És mi
száz

állít-

minden bejárható két
az,

el

nekik.

ami látható? Közel

múzeum, gyjtemény

egy csomó park várja
a látogatókat: mi inkább
a kevésbé ismertekkel fogunk foglalkozni.
és

<

b@rangolás
o

zés

Bécstl indulva közel 47 kilométer hosszan, Hainburg

elfogyasztására a számtalan

kávézó vagy étterem vala-

hetjük,

határáig tart az a nemzeti

melyikében, egy lágy, kelle-

mindenféle furcsa karakterek megjelenését.

meg,

font nincs

letölt-

elkerülhetjük

így

park, amelyet alig két éve

mes

nyilvánítottak védett terület-

Végezetül ne felejtsük

el

Belgrád a Száva és a Duna

té,

köszönheten a Nobel-díKonrad Lorenz vezette
környezetvédknek. Itt található Európa egyik legnagyobb folyó menti erdsége,

megtekinteni a schönbrunni

találkozásánál fekszik, terü-

jas

kastélyt, a

ban barokk stílusban épült,
majd 1744 és 46 között ro-

Mérsékelt kontinentális ég-

amit flórája és faunája alapján

kokó jegyekkel

saját

gyakran

rezidencia a turisták kedven-

sze

a

hasonlítanak

volt

ösz-

serdkkel.

trópusi

nyári estén.

ce,

Habsburg-család

székhelyét.

akárcsak a

Az

1696-

újjáépített

kert,

amit leg-

322 hektár. Népessége
628 000 f (1996-os adat).

ÉTLAP

lete
1

TÁPLÁLÉKA

1965. október 20-án, a város

felszabadulásának ünnepén
GÉPÜNK

igaz az átlaghmérsékletre

meg a Modern
Múzeumát.
Mvészetek
Alapításának célja a XX.

és a csapadékra

századi jugoszláv és külföl-

hajlata

nagyjából megfelel

fvárosunkénak, ami
bár a

is,

tél

nyitották

VÁSÁRA

HIÚSÁG

A természetjárók
dekesnek

nagyon

találhatják,

de

inkább a bécsiek látogatnak

ér-

szívesen.

fel-

hívjuk a figyelmet, hogy csak

nyitva

speciális, erre a célra kijelölt

eltt,

utakon,

illetve

csónakkal

A 40

áll

kicsit

enyhébb, mint nálunk.

szoba, amely

Története valahol az idszá-

mutatása,

mításunk eltti VI. században kezddött, amikor az
els vándorló törzsek a terü-

volt.

mindig zsúfolt - szemég marad 1360,

rencsére

Késbb,

közlekedve tekinthet meg.

letére léptek.

Duna-sziget (a bécsiek

században kelták alapítottak

így hívják, nekik csak egy
van, nem kell bonyolultabb

egy kisebb települést
Singidunum néven. Ez kétszáz évvel késbb a Rómaiak kezére került, és beolvadt

ja

el,

lát-

mint nálunk a Margitegy ital

A

a birodalomba.

III.

Beligrad

(fehér város) nevet hiteles

sziget. Ideális hely

dokumentum

BELGRÁD
(Belgrad - The

a

itt

keresztelniük...)

nagyjából azt a szerepet

official

web

A

site)

gyar kézen

(Belgrád története)

A

http://www.yugoslavia.com/Culture/HTML/bg.html

(Museum of Modem

Art in Belgrade)

http://www.yugoslavia.com/Culture/ModernArt/defauIt
_e.htm
(Techno Yugoslavia)
http://yutechno.com/

koznunk, ha azt

Végezetül azoknak, akik valami könnyedebbre, „még
modernebbre” vágynak, itt
a Techno Yugoslavia. A hatalmas tömegeket megmoz-

nagyon

szép site-ok mutatják be,

Mieltt rövid túrára indulnánk a városban, vegyük
szemügyre
a
hivatalos
homepage nyitóoldalát. Ap-

de tudnunk
a történelem

ból, a gép eltt ülve, hogy
milyen szomorú dolgoknak
volt tanúja nemrégiben ez

amúgy

A

is

sokat látott vá-

Yahoo által felsorolt
linkekbl találunk párat,
amely nem mködik - csak
ros.

ró technikai érdekesség és

követend
ajánlott

példa,

felbontás

hogy az
mellett

a használandó karakterkészletet is

ta-

sokkal

hogy Szerbia

a „körülmények” miatt.

mint sok évvel ezeltt. Nehéz elhinni innen, a távol-

itt

ról

A város

építészetét

hogy

kell,

nem

bánt ve-

kesztys kézzel. Tulajdonképpen az összes jelents épület a XIX.
században vagy utána készült - ami eltte volt,
le

többnyire elpusztult.

VETÍTVÁSZON

VOLÁN

inkább az egyes alkotók
mvészeti

volt.

rád ugyanolyan nyugodtan
is,

voltak,

csodál-

kell

pasztaljuk,

remélhetjük,

weben most

illetve

egyes darabok az összegyjmár más gyjte-

ma-

és kulturális köz-

TECHNOLÓGIA

tés idején

nem

pontjává váljon.

nem

hogy

pénzzel,

osztrákok uralták, míg végül
politikai

LÉLEK

TÖRTÉNELEM

nyiség

ményekben

Jugoszlávia fvárosa, Belg-

az

hogy a kiállított mvek maradandó helyüket találják meg. (Ne feledjük, ez
nem kiállítás, hanem múzeum.) Mivel az alapítók nem
rendelkeztek korlátlan meny-

szerbekhez elször 1284-ben került.
A XVII. és XVIII. században hol a törökök, hol az
felszabadult,

JÁTSZÓHÁZ

termeket úgy állították

878-

is

megismertetése

egyes kompozíció-

össze,

XI. századig bol-

http://www.beograd.org.yu/

a

kat,

Az

ban említi elször.
gár, bizánci és

csücsül

mvészeti alkotások be-

a nagyközönség

A

nevre

di

periódusairól, mint-

sem teljes munkásságákapunk képet.

gató zenei irányzatnak

is

itt

megvannak a maga képviseli, méghozzá igen profi
szintet képviselve. Számos
rendkívül

igényes grafikai

megoldás, egységes „futuredesign” jellemzi az oldalakat, ahol

tikról

zenészekrl és par-

olvashatunk

-

angolul.

közük a készítk: ha

a szükséges Verdana elneve-

ÉJSZAKA
Eladó hölgyek
(Marriage Agency

in

Russia)

http://www.russianbeauty.com/

Nemrégiben
levízióban

-

láthattunk a telehet,

hogy

ille-

- egy riportmsort, amely
lippínó

hölgyek

fi-

külföldre
kalauz

ne a csatornát

is

megnevezni,

de hát a netesnek mindegy,

van

http, ftp

meg

tv,

és kész

közvetítésérl

szólt.

Egy

új

és iszonyatos mértékben ter-

jed

divatról

van szó: szegéDECMBER

Internet

b@rango!ás +
Híres melltartók

BRÖND

(Actresses and Celebrities In Bras)

http://members.tripod.eom/~jlee32/#pics
videóról

ÉTLAP

kicsit

TÁPLÁLÉKA

HIÚSÁG

nésznk,

JÁTSZÓHÁZ

nyebb országokban él lányok úgy próbálnak jobb egzisztenciához jutni

-

esetleg

szegénységtl, éhezéstl
menekülni
hogy külföldre
házasodnak. A másik oldalon
ott vannak a többnyire nyua

TÖRTÉNELEM

gati férfiak, akik azt remélik,

VETÍTVÁSZON

kiválasztott

így

kedvencünk után már csak
azt kell eldönteni, hogy melyik filmbl vett jelenete az,
ami leginkább felizgatja
a fantáziánkat. Innentl vi-

VÁSÁRA

TECHNOLÓGIA

így

A férfiak-

nak azért hadd csorogjon
a nyáluk, a nket meg egye
az irigység! Abécésorrendben megtalálhatók a leghíresebb (fleg amerikai) szí-

GÉPÜNK

LÉLEK

digitalizálva,

maszatosak.

sok a jelentkez. Mindenkinek magánügye, hogy hogyan ítéli meg a dolgot, az
viszont tagadhatatlan, hogy
akármilyen szépen

maznak ezeken az

olvastán kissé a rabszolgapi-

acon

szebb párt találhatnak, ha

Ezzel szemben

ezek közül a hölgyek közül

vk

A jelenség

per-

fogal-

az „order” (megrendelés) szó

hogy odaadóbb, hségesebb,

választanak.

is

oldalakon,

érzi

magát az ember.
ott

a résztve-

véleménye, akik

vállal-

Egy

férfiszemet gyönyörködtet hálószemre bukkant
az Internet Kalauz egyik

sze

nem

új,

régen

is

volt rá

(Bár kétlem,

lehetséget.

hogy

néhány hölgy

na elssorban.)

A képek

nségétl ne

várjunk

ipari

méreteket

„ipar”.

ölt

ez az új

túl

mivel nagyrészt

fil-

Számtalan ügynökség

adatait

nézve

rete,

gyönyör

arc és alak) az

ember igencsak elcsodálkozik.

Hogy nem

tud egy ilyen

végig kell néznünk...

mét lelheti - így is, meg úgy
is. Ez a bizonyos site filmsztárok mellbségének firtatására, színésznk melltartóinak szemügyre vételére ad

ják ezt a fajta párkeresést:
(diploma, több nyelv isme-

az összehasonlításhoz a többit is

„háziasszonya” a minap,
amelyben mindkét nem örö-

valakit az utóbbi izgat-

VOLÁN

példa, napjainkban azonban

szont nincs megállás, mert

sokat,

mekbl

mi-

„ellopott” képkocvan szó, nagyrészt

kákról

teremtés boldogulni? Tényleg ilyen rossz a helyzet ab-

ban az országban? Természetes, hogy sok az olyan férfi,
aki

nem

társat,

hanem játszó-

társat keres, és ez
az,

bizony

nem

amire a hölgyek várnak.

Több azonban
lat, állítják

Swing?
(Iowa Swing)
http://www.geocities.com/TheTropics/Cabana/8514/
(Etikett)

http://www.yourpaysite.com/~avond/101310/etiquette.htm

a jó tapaszta-

a résztvevk, akik

szerencsések voltak

- no

persze az ügynökségek.

és

A

GeoCities virtuális utcáit

kat talál az ember, bizonyít-

erkölcstelennek

milyen magamutogatók

huncutok

alakul erre a célra különféle

és

országokban. Természetesen

sek.

is megfertzte a hullám - az AltaVista több mint
ezer (!) linket dob ki.
A feleségközvetítk egymás-

Kon-

zervatívabb olvasóink talán

va,

a webet

kissé eltér az átlagtól.

járva mindig érdekes dolgo-

is

egye-

Iowa Swing...

Ugye

ezt az életformát,

meg

amely úgy

tnik, „nyugati beszivárgásként” nálunk

tudják, mint

is

hogy
swing, mármint

jelent

ítélik

megjelent. Önt-

sünk tiszta vizet
a pohárba: aki

az,

primer értelme-

swinger,

ra „linkelnek”, online kataló-

zésén, a „hintán”

swingel, vagyis

gusaik vannak, a hölgyek

kívül? Aki pesti,

néha kifejezetten csábító ruhában próbálják meg magu-

láthatja a

kat eladni,

még

st néhány helyen
ket hívni -

fel is lehet

és bizony több ezren vannak!

Nemzetiségüket
tekintve
számos helyrl származnak,
különösen Oroszországból

állandó partnere

Körúton

több helyen

(leginkább
zastársa)

is kiír-

va,

hogy „swing

és

hasonlók,

city’

mással

Net meg

ágyba...

van „swinger
clubokkal”. Nos, a „swingerek” olyan emberek, akiknek az életmódja, stílusa

törésrl,

egyenesen

tele

a

az

is

Nem

há-

mellett

betéved az

házasság-

van
azonban szó, hiszen itt
mindkét (mindhárom, mind
a négy...) fél benne van a jámegcsalásról

J

b@rangoíás
nem

Van, akinek

tékban.

megy, hogy ilyeneket csisokan álmodoznak

náljon,

meg

vannak, akik

róla, és

Nem

csinálják.

is

kell azt hin-

ni, hogy ez egy lélektelen,
csupán a testi gyönyöröknek hódoló, perverz szórakozás. Egészen egyszeren
csak vannak, akik így (is)
jól érzik magukat, és azt

koznunk, ne feledjük, hogy
„amatrökrl”, hétköznapi
emberekrl van szó. Ne mo-

hanem az

delleket,

bereit várjuk.

latban
ni,

utca

^jrCNVERfEK

ÉJSZAKA

em-

Aki a gyakor-

szeretné kipróbál-

is

BRÖND

milyen swingelni, annak

ajánljuk, olvassa el az

tartozó etikettet

-

ehhez

fontos ezt

ismerni, ha jól akarjuk magunkat érezni, és mások

hét,

nem

ni

néha hibáznak, néha egyáltalán nem mködnek, de sok
van bellük, így némi sze-

de munkánkat kimentemár nem, vagy pedig fi-

meg nem
még a végén

zetsek. Lopni
szép dolog,

BSA

a lánccal.

ember

parancs-

ránk ver a

Szegény

csillognak-villognak,

rencsével

hogy

elérhetjük,

W

az legyen a célfájl kiterjeszVÁSÁRA

gondolják, hogy a szokvá-

nyos értelemben vett (testi)
hségnek a szerelemhez
nincs túl sok köze.
Ha a képeken néha elcsodál-

sem akarjuk meg-

érzéseit
sérteni.

a

Némi

szerencsével,

Net segítségével még

nereket

is

part-

ma-

találhatunk

sorból

tömörít,

marad

így

található, többnyire

Az
DOS-

Bár lehet, hogy ezt egy sima
„rename” parancs is elintéz-

paraméterezend

fájlok

te volna...

a Konverter-paradicsom!
itt

amit szerettünk volna.

tése,

os,

HIÚSÁG

JÁTSZÓHÁZ

gunknak!

Winbench 3D
LÉLEK

(3D winbench)

ÉTLAP
http://wwwl. zdnet.com/zdbop/3dwinbench/3dwinbench.html
TECHNOLÓGIA

A pocak örömei
GiRL

http://www.deter.com/flora/kitchen.html

3e

száma manapság

szeri, se

a szakácskönyveknek: vegetáriánus,

magyaros,

reform,

mer, a túrós sütinek pedig

200

ha

a http://www.deteL Com/flora/

kitchen.html

létezhet

már

tea és

egyéb

ital-

kák részletes ajánlatával

sem menekülhetett meg

kapcsola-

mely
városokban, milyen címen

Mfajából adó-

található teázókban és kávé-

lináris élvezetekkel

tos témáktól.

a ku-

lálkozhatunk.

hatunk

zókban

mények

minségt

bek: az egyik

kiterjedteb-

legbkezbb

és

ta-

ihatjuk

ból a világ

a

különböz

utánanézni, az adott helyen

található

A

derék

vajon hol érdemes kávézni,

hölgy csak csokoládés dessz-

teázni, pizzázni, tejezni, sö-

ertbl több mint 900

rözni, borozni...

cipes.html

címen.

félét is-

KittY

ami a legmeg-

Ennek felmérésére
a jól ismert Winbench

határozóbb.

*UiZ*

3D-s

Talk about talking!

verziója.

a postcard!

Mieltt

nézzük meg a mi-

örömtl,

azért

nimális

hardverkövetelményt.

ígérik.

Win98.

Minimum
250

.sbbs.se/jsl/index.htm
volt az öröm,

amikor

berakni, a

WAV

GIF csak 256 szín,

MP3

a forint végre konvertibilis

a

Amiga csak IFF-et olvas,
de pont nem olyat, mint ami-

hasonló

mi örömünk is, amikor valamelyik programunk idétlen formátumát sikerül má-

a

sik kiterjesztés hülyeséggé

formáznunk. Sok a szabvány, sok a baj: a
a JPG-t

nem

BMP nagy,

tudjuk háttérnek

szabad

nem 200

3, 5-ös floppy!),

nagy, az

torzít,

az

lyet a

Mit

Amióta csak gépek vannak

ha egyszer mérni

a világon, mindig

mérni

is

igénye volt

a felhasználóknak, hogy tudják,

valutává vált,

és

rab

486-os, 64

MB

rajzolóprogram kiment.

lehet ilyenkor tenni?

is

masinájuk má-

sokéhoz képest.

A teljesítményt

milyen gyors

persze

sokféleképpen

lehet

mérni, például fogyasztás szerint,

de valahogy a sebesség-

tesztek

többet

érnek.

Lehet

kell.

Az

ként legalább 8
buffer,

le-

da-

800x600-as

felbontás. Hát, kicsit húzós,

(The Converter’s Paradise)

Nagy

rajta

már száz éve
Akkor Win95 vagy

MB RAM,

£tC0OL sues

nincs

kiesik,

DirectX, pedig

mezterület (nem,

Konverter-paradicsom

teljesen

kiszaladnánk a világból a nagy

Az NT

WiSHYOU

ZrweReHeRe!

Send

is.

manapság divatos játékok
esetében a legels, vagyis a 3D-

készült

GÉPÜNK TÁPLÁLÉKA

kell,

de

akkor

ajánlott

egyéb-

MB

ffame-

(!)

1024x768 és 85 Hz.

(Akinek ilyen van, az viszont

minek

teszteli?

legfeljebb azért,

Szerintem

hogy felvág-

jon vele.)

A

lényeg az, hogy a Winbench

Sok konverter forog közkézen, de ezek többnyire vagy
shareware-ek, amelyekkel

rehajtott utasításszámot

(MIPS),

3D a fenti URL-rl ingyen letölthet. Ha pedig nincs igényünk

de kérdés, hogy milyen

utasítá-

3D-s mérésre, egyéb programo-

például csak konvertálni

sokról van szó? Mérhetjük a le-

le-

VOLÁN

RAM-tól, a hangkár-

teljesítmény az,

can.

M

VETÍTVÁSZON

A

pontja-

http://www.deter.com/flora/re

Flóránál

tyáktól, a

legjobb

a

mény

nehe-

3D-s videokár-

het a trükkös

Catch her while you

in.

is

a dolgunkat, hiszen egy já-

tya bufferelésétl

kedvenc italunk-

sorolhat-

ték sebessége jelentsen függ-

ML

tájékozód-

így hát, ha éppen utazni
készülünk valahová, nem árt

legérdekesebb ajánlat gyjte-

yourself?

pl. arról is, hol,

dóan azonban a receptgyjtesokkal

De

zíti

TÖRTÉNELEM

Újabban pedig még

a hardverkonfiguráció

change about

és ételmár-

még

Dhrystones és
nánk...

What would you

kávé,

oldalra,

kotyvasztómsor nélkül.
Természetesen az Internet
saját

STReer

átlapozunk

kimó, hottentotta stb. Valamire-

sem

ONTHe

féle változatára hajlandó.

Továbbá,

mediterrán, kínai, indiai, esz-

való tévéadó

begpontos mveletek sebességét (MFLOP), de hol van lebegpontos mvelet egy Wordben? Aztán van Landmark,

mérni a másodpercenként vég-

kat

is

találunk az oldalon.

DECMBER

kalauz

Internet

b@rangolás
HIÚSÁG VASARA
Esküvt

Y

csak Hawaiion!

Pást Pfrfect

3.

e
hawaiiweddings.com/wedguide.html

Ha már

házasodásra adjuk

meg a mód-

a fejünket, adjuk

Nem

egy

afféle snassz kis bulira

gon-

dolognak.

a

ját

Örömapa

dolok, amilyet az

cím

Steve Martin-filmben

is

És a szervezk

csodás.

beszél

mindenre, de mindenre gon-

jól

dolnak, amit csak ép ésszel és

hanem

azon

túl ki lehet találni.

De-

koráció, ruha, vacsora, zene,

nászéjszaka,

tánc,

nászút...

fiatal

hölgyek,

részt vehetnek a há-

lószem szerkesztésében
cikkekkel,

versekkel,

cekkel, játékokkal vagy akár

rózsaszín

Nincs menyasszony (vle-

rajzokkal.

hattyúkkal, girlandokkal, ze-

gény), aki többet kívánhatna.

megoszthatják a többi

nebonával, ezer vendéggel és

Ha valaki

zennel

hoztak

össze

A

mini-

mum, hogy Hawaiira

rucca-

idegösszeomlással.

nunk

át

fellapozza a hawai-

Weddings...

Már

a hangzása

készült,

nyelvezete,

így

problémaköre és színvonala
(már elnézést) sokaknak ide(„Vajon mit mon-

gen

egy mindig aktuális teszt
kitöltésével próbálkozhat-

dott az egyik fal a

lenygözve cseme-

ne,

ha...

ötös.

kell.

lehet.

másiknak?

Találkozzunk a sarkon!”)

Már csupán egy

menyasszony
gény)

hogy a há-

lószem a tizenévesek számára

és

oldalt,

dozhat a gondolattal, mi len-

számú ajánlat
közül ez tnik a legkiadóBlue
Hawaii
sabbnak.

-

szabad figyel-

kívül hagyni,

ml

esküvkrl

az

szó születik?

(új

is

neti-

men

a szerk.) az inteijúrovatban,

gézhet, és legalább eljátsza-

szóló végtelen

Véleményüket

Nem

kozás.

iweddings.com/wedguide.ht

a nagy eseményre.

Legalábbis

is,

vic-

nak a vállalkozó kedvek.
A mottó az interaktív szóra-

JÁTSZÓHÁZ

vle-

(vagy

Na meg

egy

lottó

Aloha!

Java-játékok minden mennyiségben

GO SHOPPING!

(Riddler)

WalkandTaik
XZ*

RHomeArts

http://www.riddler.com

Otthon, édes otthon

http://www.housebeautiful

com

mindenki engedheti
meg magának, hogy álmai

amikor egy másik személy

ellen kellett

beismernem a vere-

tartja

fenn magát.

amirl lapunk utóbbi számaiban

A shockwave-

részletesen írtunk.
vel ellentétben

itt

nem

kell

külön

plug-in a lejátszáshoz, elég, ha a

Néhány

ha egy komputer nagy teljesítmé-

browserünk beállításaiban bekap-

tovább nem

ny számítási kapacitásával gyz

csoljuk a Javát (pontosabban

ötlet segítségével

a takaró végénél

alapot a Java-technológia adja,

ségem. Mert azért az ugye más,

házát megvalósítsa.

hasznos

nerekbl

Én sajnos sokszor veszítettem
már játékban, és a legrosszabb az
volt,

Nem

Az

Játszani és veszíteni tudni kell.

le,

mintha a szomszédasszony

kapcsoljuk

ki).

Az

nem

oldal jellegze-

nyújtózkodva - mégis kelle-

12 éves Bélukája ad sakkot.

messé tehet az otthon.
„Mindenhol jó, de legyen
legjobb otthon” - mondja ez

Manapság egyre kevesebb

jut a játékra, és sajnálattal kell tu-

vények,

domásul vennem

egyéb „szelíd” játékok várják

a százéves múlttal rendelke-

zel

z magazin, amely azt tzte

„gamer”. Igaz, azért

hogy néhány tervezt segítségül hívva megpróbálja elképzelni a XXI.
évszázad emberének életilletve

lakóházát.

lehetség nyílik egy

képzeletbeli digitális otthon

A

megtekintésére.

tervek

szerint

egy gombnyomással

figyelembe vesz,

váltani

lehet

is

hogy

ez-

lettem jobb

még mindig

dem, akkor ugyanolyan
válik:

Természetesen olyan szempontokat

nem

is,

elmondhatom, hogy ha elkez-

ki célul,

módját,

bizony

azt

tessége a szép grafika és a gyors

idm

majd az

„ötdi-

déssel

lelkese-

tudom nyomogatni a joy-

stick gombját,

rájöttem,

nincs jobb annál,

hogy

mint mikor

Sok
már

foglalkozott

valóság között. Vajon mennyi-

ezzel a problémakörrel,

re fogja befolyásolni életvite-

tüntetni.

író

ami most online valósággá

lünket a

fejld

technológia?

Mivel az Internet szá-

momra munkaeszköz, nem
da, ha

imádom

cso-

az olyan jelleg

sának lehetségét,

galmasabbá tud

elzleg
tett

szél
ki

Ha valavolna még ki,

tulipánfával.”

nem

találta

DECEMBER

oldalán járunk.

gondolataikat

meg egymással

interaktív

Itt

nem

csak

oszthatják
az angolul

is,

módon

válni,

iz-

mintha

rövid ideig megtekin-

nyer, és az
gyzelméért a
Minden meccs

képet, az lesz a

pluszpontot.

tinédzserlányok

el-

Net

magunkban kellene kiraknunk.
Aki hamarabb összeállítja az

www.riddler.com. Ez egy ingye-

rózsaszín cica kalandjai

ily

például egy puzzle sokkal

(Plánét Girl

a beteg orchideával és a be-

a

alapvet elnyét kihasználva

kapja

„A

hanem

más hús-vér emberekkel

web-oldalakat, mint amilyen a

http://www.girlgamesinc.com/

Említésre

csak a gép

len lehet küzdeni,

Ifjabb lányok bolygója
Jr.)

nem

valamint

ják a második játékos választá-

is

munkaidben játszhat az ember,
pláne ha azt munkának tudja fel-

sci-fi

idelátogatókat.

méltó, hogy

logikai rejt-

Az

során arra

menziós”,

a virtuális

puzzle-k,

tudniillik legtöbbször felkínál-

mint a környezetvédelem.

illetve

az

Elssorban

vagy éppen kilni

az ellenfél bábuját a tábláról.

idk

letöltés.

meg

a

nes oldal, amely a játékképer-

után megnézhetjük, hogy hol

nyk

állunk a ranglistán.

tetejére rakott

reklámban-

.

b@rangolás+
szétrombolták. Tehát „a tisz-

Leg-Leg-Lego

taság

http://powazusd.sdcoe.kl2.ca.us/PUSDGRES/lfoote/kids-

guide/LegoLand.htm
Herkules figurák okozta

és

fél

egészség" mondás

valószínleg nem aratott
volna túl nagy sikert az említett körökben. Hogy egyéb
erényei mellett a mosako-

izlésficamát.

A Neten arról ér-

dástól való irtózás

tesülhetünk,

hogy 1999

tava-

mezte-e az aszkéta Szent

meg-

Balázst,

szán a tengerentúlon

is

nem

is

jelle-

jegyezték

fel.

ma

Mindenesetre

nagy

is

BRÖND

megbecsülésnek örvend hívei
körében, hiszen mozgalmas
élettörténete
Internetre.

ÉJSZAKA

az

felkerült

Aki kíváncsi, mi-

ÉTLAP

lyen egy aszkéta szent életútja,

keresse

fel

a sales.com/

TÁPLÁLÉKA

stbasil.htm oldalon. Hiába, a szag
elszáll,

az

írás

megmarad.

.

GÉPÜNK

kapuját a Legoland,

nyitja

méghozzá Kaliforniában. Te-

Jézus- és Mária-jelenések
VÁSÁRA

hát aki éppen arra jár, megtekintheti,

mit lehetett legóból

(Cathohc Apparitions of Jesus and Mary)
HIÚSÁG

128 acre, azaz

produkálni

Sok a panasz a mai gyerekek

144 000 négyszögölnyi terü-

fantáziaszegény neveltetésé-

leten.

nonstop

Barbie babák,

re:

rajzfilmek, dínók és szörny-

babák

figurák, brutális harcos

Megtalálható

New

York,

itt

Orleans

Kaliforniai tengerpart

legóból

ben,

is

New
és

a

kicsi-

felépítve.

Az

http://web.frontier.net/Apparitions/

(The Apparitions of the Virgin Mary in the 20th Century)
http://members.aoI.com/bj wl 1 06/marian.htm

Az Otestamentumban

és az

letve a

Újtestamentumban

olvas-

borzadalmait ecseteli.

is

hatók jelenések, de ezzel

nem

az elméjü-

amerikaiak maximalizmusát

fejezdtek be a csodák. Ma-

lesz viszont

és versenyszellemét ismerve,

napság

töltik ki (állítólag)

sik

második világháború
A má-

[M13EB33

Oroszország megtérésével

kapcsolatos.
TECHNOLÓGIA

ket.

Biztosan

nem

bugyuta, kétbalkezes és fantá-

bizonyára a szája

ziátlan az a gyerek, aki legó-

marad majd az

új

is

tátva

Legoland

is

sokat hallani

keresztfákról,

vérz

könnyez Szz
Többen

De más országokban
téntek

is

tör-

kinyilatkoztatások.

Mária-szobrokról.

Ezekrl

vélik látni Isten anyját, illetve

és rövidebb leírások találha-

részletes felsorolások
TÖRTÉNELEM

val játszik.

A néhány évtizede

hódító útjára indult játék világszerte

közszeretetnek ör-

gyerekeknek,

látogatóinak,

felntteknek egyaránt. Addig
is

a részletek és a különleges-

információk

vend, és az aktuális divatjáté-

ségeket taglaló

kok örökös változásával
szemben rzi népszerségét.
Amellett, hogy szép és precíz
kiállítású,
szinte
minden

megkaphatok a http://powazusd.sdcoe.k 2.ca.us/PUSD-

Minden

hit

szerint

menetele után
maradt.

A

katolikus

Jézus mennybeis

hívei közt

Az egyház nem ismer

GRES/lfoote/kidsguide/Lego

el minden csodát, de egyeseknek nagy jelentséget tulajdo-

Land.htm oldalon.

nít.

1

Ilyen például a fatimai

Szz

felépíthet, létrehozható ele-

meibl.

hallják üzenetét.

Mária-jelenés,

amely-

tók a fenti

boszniai

a

a

Szz

Ennek
fogadta

nek három pásztorgyermek
volt tanúja 1917-ben, Portu-

lat

bvíthet, továbbfejleszthet,

Három titkot árult el
akkor a Szz, melyek közül
a harmadikat máig sem hozták nyilvánosságra. Az egyik
már beteljesedett: az els, il-

sok,

-

továbbgondolható

gáliában.

jótéko-

nyan hozza helyre a zsenge
gyermeklelkek Barbie babák

hívek

meg

hat falubéli fiatalnak.
hitelességét
el

VETÍTVÁSZON

Medj ugorj éba,

1981-ben jelent

ahol

belle

dolog

a

rendszeresen zarándokolnak

variálható,

készült

hálószemeken.

Magyarországról

VOLÁN

még nem

az egyház, bár az

üzenetek tartalma szintén jósjelleg.

A

kinyilatkoztatá-

amelyek fként imád-

ságra és a szentségekben való
részvételre buzdítanak, a sok

baljóslatú

prófécia ellenére

reményt adnak.

LÉLEK
Aszkéta szent az Interneten
www.w3-sales.com/stbasil.htm

A

keresztény vallás egyik

hogy ötven éven

híres,

át

alapvet gondolata, hogy
nem a földi javak és örömök

nem

mosakodott, és a tetve-

ket

„Isten

hajszolása az élet célja. Eb-

nek nevezte. Az egykor gyönyör egyiptomi Mária 47
éven át mosdatlanul vándorolt
a pusztában,
Szent
Euphraxia szerint egy 130

bl
tán
a

az alapgondolatból azkialakultak

mai szemmel

irányzatok

is.

túlzó,

és

érthetetlen

az aszké-

Pl.

- sokszor

visszata-

tagból álló

szító túlzásokhoz

vezet -

még

tizmus

a

gyöngyszemed-

ni

fürdés

gyülekezet
hallatára

Az

is

következménye a tisztálkodásról való lemondás volt.

megborzongott.

Az aszkéták
bnre csábít,

szerint a test

az a hír járta, hogy forrásvi-

ezért külsejü-

ze,

egyik

si-

vatagbeli kolostorról pedig

melyben a szerzetesek
kalauz

ket elhanyagolták.

lag

Szent

csodálatos

Ábrahám

Az

állító-

szépség
arról

volt

megfürödtek, elapadt, és
csak akkor szolgáltatott újból vizet, mikor a fürdt

Internet

DECMBER

.

h@rangoiás
TECHNOLÓGIA

BRÖND

ÉJSZAKA

A Charlotte

Rose

tség, a telekommunikációs
konszernek megpróbálnak
minél hamarabb lecsapni er-

testvérei

re az üzletre

egy hónapja

ÉTLAP

http://www.novagate.com/~schoonerman/talle.shtml

tartotta, hol vezeti

GÉPÜNK

fajta,

Welcome
HIÚSÁG

VÁSÁRA

név nem egy hölgy,
hanem James Onedin hajójának a neve, biztosan akad,
aki még emlékszik rá. De ha
fenti

más nem

is,

a

kezd

képso-

JÁTSZÓHÁZ

rok biztosan mindenki em-

lékezetében nyomot hagyLÉLEK

tak:

egy gyönyör

vitorlás

fenségesen, kecsesen hasítja
TECHNOLÓGIA

MM
j)IJI

ifi

árut s az utasokat a világ

egymástól távol

es

pontjai

Cook

járta

nem

hogy ezen az oldalon róla
is

Érdekesek az apróbb kezde-

ményezések is. Az Aplio/
Phone nem más, mint egy

a változatot, amelynél elég,

amelyet számí-

kis hardver,

Az

oldalt felkeres-

ers

hetünk, amint dagadó vitor-

buy

Products

tengereket,

a

AT&T Connect 'N

és

cég decemberre

ígéri azt

ha a hívó interfonozik...

TÖRTÉNELEM

lákkal hasítja a vizet, lejjebb

pedig vitorlások nevét

Savé*

Service

company

partneri

support

it!

VOLÁN

uralták

a

izgalmas információkat

találunk.

keny, végtelenül kecses, de

gzhajók

egyetlen probléma,

hogy mindkét félnek szüksége van egy Aplióra - legalábbis egyelre, ugyanis

véletlen,

ve elsként az Elizabeth II.
nev hajóban gyönyörköd-

vitorlások a

Az

het.

megtérül-

világ-

tengereket,

megjelenéséig gyakorlatilag

ami adott

forint,

ilyen

is

a

tunk a http://www.novagate.com/~schoonerman/tal

Ezek

45 ezer

esetben gyorsan

a matrózok és az utasok szá-

cosokat, szkúnereket látha-

oldalon.

199 dollár, vagyis körülbelül

évekre jelentették az otthont

vitorláson

le.shtml

telefo-

berendezés ára

nyok” számára elképzelhehogy ezek a törékeny
hajók egykor hónapokra, st

szépség

két-

IP alapú technológiát,

távolsági

A

tetlen,

mára. James

Hasonló
és háromárbo-

új-

internetes
nálásra.

„Szárazföldi patká-

a tenger vizét...

a gyorsjáratú, hosszú, kesVETÍTVÁSZON

„szélsebesen” szállították az

között.

be az

mostanra viszont már saját
site-ja van a projektnek.

TÁPLÁLÉKA

A

is. Az AT&T
még titokban

tógép nélkül használhatunk

lát-

hatjuk, melyeknek képét
mind külön-külön meg-

Keresztes lovagok az Interneten

nézhezjük, részletes adatokat

is

kapva építésük

idpontjáról, méreteik-

_ NöBody _
Docs A Bcltcii

rl,

De

történetükrl.

szerepel

a szkúnerek

itt

ismeretéhez nélkülözhe-

szakkifejezések

tetlen

jegyzéke, valamint tengeri

történetekrl

könyv

ajánlata

szóló

http://jeru.huji.ac.il/efl.htm

A

Knight Rider fhse,
Michael Knight - magyarul

cosok mellett a lelkesedés, az

Lovag Mihály -

len, képzetlen, felügyelet és

A

a középkor lovagjai.
tétnek

titulált,

ám

sö-

vezérek nélküli civilek, st,

valójában

gyerekek tömegeit mozgósította,

bár gyakran kegyetlen és vé-

tért

középkor hsei

parancs” fegyverte-

„isteni

roppant színes, mozgalmas,

res

is.

„eredetijei”

k,

s jel-

legzetes virágkorukról, a ke-

akik közül senki

nem

aztán haza... Jeruzsále-

met hosszú ostrom

s, borzalmasan

és a vég-

véres

roham

Interfon

resztes

(AT&T

Connect’n Savé Service)
http://www.connectnsave.att.com/

ezredfordulón

Szentföld, s annak központja,

lamon templománál olyan

(Aplio)

Jeruzsálem „felszabadításá-

kegyetlen csata dúlt, hogy a

Bár hivatalosan „Isten

harcosok bokáig gázoltak a

háborúk idejérl az

Interneten

http://www.aplio.com

ra”.

Bizonyára sokan emlékeznek még, hogy nemrégiben

re utazik

komoly

ség nélkül, ahol a másik

viták folytak arról,

mennyire lehet - pontosabban szabad - az Internetet
telefonálásra használni.

lefontársaságok

sednek az

nem

nan esetleg a világ túlsó

szintén

minden

helyi

felé-

olvashatunk.

indultak

akaratából” cselekedtek,

Az
a

ti-

1099. július

foglalták

el

a

14- 15-én

keresztesek.

Korabeli leírások szerint Sa-

vérben,

a

s

vérengzés az

tokban másról sem beszéltek,

egész

fél

mint zsákmányról, kalandról,

méreteket

fizet.

hódításra váró királyságokról,

után a sereget kísér papság

Öntudatlanul

Jeruzsálemet azonnal egyhá-

extrakölt-

tarifát

is

után

A

városban
öltött.

hihetetlen

A gyzelem

földbirtokról.

A te-

kezdeményezés azonban,
hogy ilyen jelleg szolgálta-

mégis valamiféle mágikus

zi

lelke-

tásokat ne lehessen üzemel-

vállalkozás részeseinek érez-

Jeruzsálem

a keresztes hadjáratok végte-

területnek kiáltotta ki.

.

történelmérl,

szerencsére megbukott.

ték magukat. Talán ugyanaz

profitot veszítenek: a digita-

Már csak azért is törvénysze-

a kollektív mágia volt ez,

lenül izgalmas koráról, a ko-

tömörített beszéd a he-

r volt ez, mivel ki az, aki el-

amely Brennus

Róma,

rabeli öltözetekrl, ételekrl,

lizált,

lyi

ötletért,

hiszen

lenrizni

tudja

egyszer

Interneten

átmen

majd on-

Ha

hívás díjáért jut be a rend-

szerbe

mint

Internet-kapcsolat,

tetni,

viszont

már

az

összes

adatot?

adott a lehe-

keltáit

Delphoi és Anatólia
vezette.

Mit sem

rázsából az

si

útjaira

veszített va-

mágia!

A har-

híres

emberekrl olvasha-

tunk a

http://jeru.huji.ac.il/

efl.htm oldalon.

b@rangoíás
VETÍTVÁSZON
Cseréljük

fel

forgatókönyvben kulcsszerepet játszik. A Tuning
(hangolás) részben képes
a

személyiségünket...

„beszámolót” kapunk.

(Dark City)

Upban
http://www.darkcity.com/

egyet

DARK CITY
1993-ban egy kultuszfilm
született

The Crow (A holló)

A Wake

készítkrl és a
szereplkrl tudhatunk meg

talán csak öt percre

tnik

a

s

A Memory

mást.

egy félelmetes
hangulatú
shockwave-es
Injection

kép- és hangtobzódás. Vé-

BRÖND

gül az Escape olyan labirintusjáték, ahol a

kurzomyilak

id

segítségével adott

alatt

kell kijutnunk

egy útveszt-

bl, ami nem

is

szer.

Ha

ÉJSZAKA

ÉTLAP

olyan egy-

egy Shell

sikerül,

TÁPLÁLÉKA

Beach-i utazás lesz a nyere-

ményünk...
GÉPÜNK

VÁSÁRA

VOLÁN

fel

a filmvásznon. Nos, hanguHIÚSÁG

címen.
tot

A misztikus hangula-

árasztó film rendezje,

latában

sem marad

az ausztrál származású Alex

ha

Proyas neve azóta fogalommá vált a „sötét mozi” rajongóinak
körében.
Az
egyébként eddig fként vi-

a

deoclipjeirl ismert Proyas

a web-prezentáció
el

a filmtl, st,

mondani, akkor

lehet

maga nemében még jobbat
designerek

az

online kiadással, mint a

fil-

alkottak

a

mesek magával a filmmel.
Hihetetlen, hogy mennyire

Turistabuszok a láthatáron

X
http://www.scania.se/products/buses/

LÉLEK

http://www.ridedina.com/nici.htm

Régebben a

TECHNOLÓGIA

vagy a belváros
ffekventáltabb

legutóbbi alkotása, a Dark

érvényesül az eredeti kon-

más

cepció, amihez persze szük-

pontjain

bemutattak) megosztotta

a közönséget, mert bár hangulatát tekintve tényleg na-

gyon „dark”, sokak

szerint

ségeltetett

a

ShockWave

interaktivitása és számos lehetsége. (A plug-in és
a QuickTime nélkül egysze-

jártambankeltemben
mindig

megbámultam
kolókban

nygöz

A

pro-

az említett szoftverekkel,

Elképzeltem,

jól ismert

akkor igazi kalandban lesz

velük

áll

hollót jellemezte.

dukció

nem egy

össze

A

névvel büszkélkedhet,

hi-

részünk.

A

képek és a szö-

szen szerepli között megta-

vegcsíkok jól illeszkednek

Kiefer Suíherland

filmbl kölcsönzött hangA site alapveten négy részre oszlik, és
mindegyik valamilyen módon kapcsolódik egy szóhoz
vagy mondathoz, amely

lálható

(Flatliners), Jennifer

Connelly

(Mulholland) és William
Húrt (Altered States). A látványvilág a címhez illen
meglehetsen sötét, és a nap

a par-

turistabuszokat.

a végs kép, valahogy nincs
meg benne az a mágia, ami

mégsem

TÖRTÉNELEM

álló nyugati

ren nézhetetlen az egész.)
Ha eltekintünk ettl, és ráadásul még rendelkezünk is

valahogy

Hsök

terén

City (amit Magyarországon
is

JÁTSZÓHÁZ

http://www.bus.volvo.se/

Le-

méretük és

még mindig
megbámulom e monstrumoahogy bejárom kat, és most már az Internet is

szépségük mindig magával kon. Mindenestre
ragadta gyermeki fantáziám.

a

átutazom a segítségemre

világot,

a kontinenseket, és nap mint

siet.

A

fenti

URL-ek mindegyike egy

ne-

nap más helyen ébredek. Ezek vesebb gyártó cég hivatalos

a

nem

mintákhoz.

tes

olyan elgyötört, szögle- honlapján található buszos ol-

Ikarusok voltak, amelyek dalakra mutat.

minimális szépséggel és

vi-

A

Volvo és

a Scania, Svédország két leg-

szonylagos kényelmetlenség- nagyobb, buszokat
gel vitték a kelet-európai tu-

vállalata jókora

épít

is

szeletet

ka-

megérdemelt éves nyarit ki az európai transzpiacból.
Webpihenjükre valamelyik szoci- portációs
ristákat jól

alista

lyére,

testvérállam üdülhehanem minden kénye-

lemmel és extrával

felszerelt,

oldaláik

nem

igazán tükrözik

a cégek nagyságát, mert azon
a pár oldalon, amit felraktak,

motorizált emeletes csodák.

nem

Nem volt az az er, amely ké-

ciót szerezni, pláne

pes

lett

volna elrángatni mel-

igazán lehet sok informá-

nem

a leg-

lényegesebbeket: fotókat.

llük, és ez a kis álmodozás Azért akad egy említésre mélsokszor „indokolatlan” szüli tó dolog: a Volvo
dorgálással végzdött. Persze

nem

csoda,

ha félórányi látszólag

tétlen

így visszatekintve

ácsorgás után egy normális

Olympian névre

új,

Super

hallgató, ala-

csony építés double-deck busza,

amit október 21-23-án,

Hongkongban mutattak be

édesanya beadja a kulcsot, és elször a nagyközönségnek.
kisebb dührohamban tör

Ezt a

ki.

fajta csodálatot legtöbb-

ször csak egy apa tudta tolerálni.

kis

Persze azóta

id, és

eltelt

A harmadik web-cím

a tenge-

rentúl egyik hírességérl, az

MCI-ról

szól.

Itt

több és és-

egy szerbben elhelyezett

teljesen természe-

mációra

infor-

bukkanhatunk,

de
kalauz

tesnek vesszük, ha egy

ma- képéhségünket csak egy

gyar rendszámú Scania vagy kal elégítik

egy Neoplan fordul be a

sar-

ki

fok-

jobban, mint

európai versenytársaik.

DECMBER

Internet

kínál@t
-pal

az INTERNETEN!

Hálózatra csatlakoztatható MiniDisc Rendszer

DSR/ADR
Digitális Szatellit

_

CD
Compact Disc

MiniDisc

•

3 CD-s lejátszó

•

MD

•

dinamikus hangzás 15

•

•
•

DAT

Digitális

PC

kártya

Hangszalag

AD-AJ1

elöltölts mechanikával

cm átmérj

mélynyomó hangfalból
•

t
Távvezérl

Rádióadás

alapjellemzi:

•

•

„„

Digitális

PC

csatlakozási lehetség
digitális kompatibilitás
nagyméret LCD kijelz
távvezérl game pad mintára

•

DAB
*

MD-X8H Rendszer
AUDIO HÁLÓZAT

MD
SHARP MD-X8H

Rádió/Astra Digitál Rádió

W

zenei teljesítmény
800
SRS, 3D Surround
X-Bass mélyhang kiemel rendszer

Állítsa

Megvásárolható:

össze zenei könyvtárát

az Internetrl!
Használja a Világhálót SHARP
MiniDisc Rendszerrel!

SHARP kereskedk
MURÁNYI KERESKEDHÁZ
A SHARP

márkaképviselete:EMMI

A bérszakért

bérszámfejtés • táppénz • munkaügy
humánpolitika • beléptetrendszer
kalauz

Kérjen részletes tájékoztatást!
Internet

<© 266 2057 • www.nexon.hu
1998

DECEMBER

•

1051 Bp.,

Szt.

István tér 2.

NEXON

Számolnak velünk

Kkt.

)

:

Lflpozzom

t@lálós

Pamela Anderson
r.
- ismét/

www celebritybabes com/Celebrity-Videos címen
szin(t^\ismert emberek szexvideóit, teljesen
.

•

.

^A^d v ö z l e ttel

N

x

A

múlt
hónapban
Pa^ó^\>ü Sándor Kiss HMKS
Anderson nyitotta meg pályázókról
hmks@dé^Ltav hu"
x
vatunkat, ám Szende Csaba írásájíóz
(

.

.

szerkesztségünk kis rp^'egyzést
fzött: nekünk nem tárult föl a pályamben jelzett oldal, ám van elég

\\ \^
^ ^em haboztunk, a levelet közreadtuk, nehogy kedves olva.

,

\sójVilc

Iáinak

köztük ingyeneset.

meg

érkezett, íme:

is

Pamela nélkül maradjanak az újévre!

'

Pamela-site, olvasóink bizonyára ta-

Az els

„Tisztelt
fszerkeszt
Tisztelt Szende Csaba!

úr!

Az Internet Kalauz novemberi számában megadott címen egyáltalán nem találtam a Pam and
Tommy-oldalakat, de a Barangolás rovat Éjszaka-cikkei közül a Cicababa-hegyek címn keresztül eljutottam a www.celebritybabes.com/
main.htm címre. Ott valóban le lehet tölteni
(június óta változatlan állapotban) a teljes
anyagot (mpeg)
st más prominens személyek
szexképeit, illetve egy keresztünk révén a
,

Pénzbehajtók

összekapcsolt számítógépek katonai célú hálózatának.

Honnan

is

sejthette vol-

na Sherwood Clay Randall Senior, hogy

Amikor Sherwood Clay Randall Junior 1960. szeptember 12-én meglátta

napvilágot Washingtonban,
se

hamva nem

még

se híre,

volt az Arpanetnek, az

fia

egyszer

még

világhírre tesz

szert

a Világháló segedelmével?!

A

szóban forgó szoftvermérnök

arról lett híres,

hogy egészen

nem

tisztessé-

gesen muzsikált egy
hillbilly

Még

csapatban.

f egyszer: végy egy egydolláros bankót,
és>ért kézzel hajtogass belle ezt-azt.
fotózgat, és odavan
„ |(tas'npm marad el. Fölfedez a Yahoo
csak arról

hogy ráér

seriig

idejéÉ>eíi

a filmezésért, továb-

rádiózásért

Sherwood

CJ^/,

Randall Junior egy

Intefrtó^/Xífe,, s

rülsz a nae

Ha

valaki

mvészeti irányzat, a „moneygami”
egyik els képvise-

az oVéfe.

lje.

hajtogat a

je esetében fölöttébb

^f/pgi a money+ori-

gami. szókapcsolatot^'

Yahoo keresjé-

rátalál oldalára, igaz,

uj

A világhír recept-

tokkal-vonóval bekeiamátrixba.

gallja,

csak

Éls látásra mindez azt suhsünk magányos prófétaként

WWW irdatlan sivatagában.

Pedig dehogy! Épp
maga köti az
orrunkra néhány rokoniélek címét.
1998

DECEMBER

.

kalauz

Internet

..

(

t@lálós
Bob

Például

Nienhuisét

www.wgn.net/~nienhuis/).

Vélheten ez ket nem nagyon

(http://

Éljen

k

a

szabadsága! Immár teljes
büntetjogi felelsségünk tudatában
eldönthetjük, melyikük remekei remekebbek a másikénál.

juk

Yahoo Chat, Internetto

a Yahoo Chat, ahol több ezer kis chat-

választás

szélgetés céljából, talán annak tudh^tóf/

hogy az ilyen oldalakon (legalábbis]/
nagy részükön) a chatterek álnevek mö-

/

j

Hetesi Péter Pál

van, és mindenki ott beszélget-

:-).

St

-

Név:

1998.1

I

1.2'

11:14:2;

-

no meg ahol van még

üzenet: f

bárki létrehozhatja a saját

ami ugyan megsznik, ha

szobáját,

be,

kijátszhatott...

gregor@budapestnet.hu

le valakinek...

hely

ennyire sokan csatlakoznak a Hálóra be-

Azé az érdem,

örömet, ha nagy mennyiségben szurkol-

room

1

is mondta egy bizonyos József
nevezet - nem hálózati - polgár?

nem csupán akkor okozhatunk

amellyel

het, ahol akar,

minden netizen kipróbálta\i^ár
a chatet (szép magyar szó)/ -st nagyrészüknek törzshelye is van. Az, hogy

Attila

kintik a világ legtekintélyesebb pénzét,

Presszó

Szinte

Hogy

érinti.

játszanak. Színes papírdarabnak te-

lép beíolé, de addig kifejezetten kelle-

0*1

mes ^'dal-ég-

&

1

-kettesben

a cyber-barátokkal.

A

Lakknyastukka:

1998.11.27.11:14:18

DRACULA:
BUTTHEADLÁNY VAGY

1998.1 1.27

Iri-

beszélgetni

chat egyébként

Gege.

villogok egtfblviáhan...

1

-

11:14:16

998. 1 1 .27

-

11:14:01

Taky: nekem 7é$8közlet!?!?!? Susannal 7re besz.+ a borárost.

jösz Te

,
.

mködik, amit megriz
nem
kell minden alkalomígy)
l^géjjh
jkéüujxk letölteni, st nem kell mindig
Java-applettel

is

oda?

DRACULA:
SCULLY: VALAMI VÁLASZFÉLÉT

1998.11.27-11:13:54

Álruha:

1998.11.27-11:13:46

Mindenkinek kftszi!
Dolgozni mentem:((

újra bejelentkezni (chat.yahoo.com).

1998.11.27-11:13:45

Évi:
Szia Gege!

gé bújnak, s így nem mutatkozik meg a
nagyvilág hierarchiája, nincs különbség

Gyökeresen

a gyárigazgató és a hacker, az öreg és

a

Elny

hogy bizonyos oldalakon egyre inkább különböz témák
köré kezd összpontosulni a beszélgetés,
eleinte).

így
ni

nem

kell a

az

Én

a

nem

nem értket zaklatamikben nem érintettek.

moderált (tehát valós idej)

chateket részesítem elnyben, e fajtából
két

kedvencemet mutatnám

be: a

Yahoo

Chatet és az Internetto Presszót.

Az

általános és a „szakosodott” chat

kellemes

közti

az

egyik

az

átmenetet

legismertebb

alkotja

chat-szerver,

villogni?

Internetto

mködtetett Presszó

által

(www.internetto.hu/stb/presszo).
Just 2 Steps

To Sign Up

fór

Yahoo! Chat

Step

1

Réview the Yahool Chat Termi of Service Agreement
í

you agree. etek the 1 Accept" button at the

ból

bonom of the page

1

áll (pl. fn, Jerry,

Gyubá, Heste

stb.),

de elég nyíltnak mondható a közösség:

Yahool Chat Termi or Service Afreement

Yahoo

A

társaság általában állandó presszósok-

is,

hozzá

olyasmikkel,

a Yahootól

"Vxnooi Jjüj-íjí

n között (legalábbis

a férfi és a

fiatal,

eltér

Hogy szoktál

nem

Chat Agreemnt

provlded by Yahoo Inc. ("Yahoo") to
he terma o f thlo Yahoo Chat agreenent
riortiMDt'l , and the rulea that May be publiabed froa tlne to tine by
Yahoo. Yahoo Chat curceatly la pcovided aa a tcee aervlce to uaera aho
agree to ab ide by the téma and conditiona of thia Agreenent. Yahoo reaervea
tbc rlgbt to changc the natúré of thia relatlonahlp at any tite. Uaera aho
vlolate tbc teng of thia Agreenent vili bave tbelr Yahoo Chat account
("Account") canceled and they may pernanently be benned fron ualng
Yahoo Chat.
EWTERING A CHAT R00H or YAHOO CHAT 8ILL CCW3T1TUTE ACCEPTAKCE
OF TKZ TXRKS AND CCNMTXCN3 O T THIS AGREEKEHT.
17 YOU DO NT AGRIE TO
ABIDE BY THE SE TERHS, PLEASE DO NT ÍNTÉP YAHOO CHAT.
Thia chat aervlcc ("Yahoo Chat")

kell félni,

zése, és

hogy ne

bárkit

is

kiutálná-

„gigás” képeket.

mell-

illesszen be az illet

A

Presszó ún.

HTML-

based chat, tehát hypertextben folyik a
beszélgetés.

CHAT RDLESi
You ara entlrely reaponalble and Habié fór all actlvltlca conducted
chrough your Account. Llated belov are eme, though nt all. violationa
vhich nay reault in Yahoo teralnatlng your Account.
You agree nt to
do any of the folloalng actlona vhlle ualng Yahoo Chat!
(1) haraaa, threaten, eidaarraaa or cauae dlatreaa or dlaconfort upon
anotber Yahoo Chat partlcipant. uaer, or other individual or entlty;
(2) cranar.lt vla Yahoo Chat any lnforaatlon, daca, teát, fllea. Unka,
sof t varé, chat, coaeaunicat ion or other egaterlala ("Content") that Yahoo
cecaiflcta ta He unlatrtul. hnrBful. thteatemaa. ahuatve. tmraaatna.

hogy

nak, bár alapfeltétel a trágárság

Ez lehetséget ad képek

és

hypertext-linkek beillesztésére, illetve a

betjellemzk

Ha van

megváltoztatására.

kedvetek, térjetek be este, én
is ott leszek...

^X«oO»Ljjíí

'VXHOOl Üjj-iii
l'm a

Pcze
Come on

New User
Slqn

me

upl

l'm already registered with

Yahoo!
•

ID:|

•

Password:|
kalauz

r Remember my ID & Password (Whafs
Sign

Yahoo! Chat.

in

this?)

•

Thousands

U30« "A5K THE PROS"

—Mmtidp.1 Bandi“

: Caa tb« tmt U> ‘

CpmET

1998
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in here.

NTL on FOX

JforET Alexandra and Jfan Ltbtmtfcal on
2rm7T

|

Get help sianina

of the

.tiAIk

t

Internet

Trouble signing in?

Pándy @ndrás)

Upcoraing Yahoo! Chat E.cnts

people
chatting LIVE right now!
Hundreds of chat rooms!
No software to download!
Check out our events
calendar
of

Balázs
Presszóban

It's

free.
•

Yahool

in to

(a

AHN.COM pi

‘

bpocze@mail.
matav.hu
www.nexus.hu/
bpocze

"

<£&

Business Online elfizetési akció

SS
Ha lefagy

1998. november 27., péntek

4

HARDVER

meerjúk

OEM

változatban

Is

kiadja

a

Turtle Beach az Aureal Vortex 2-n

Leírások

SzerepjMók
Stratég-a

Szimulátorok

Features

kártyák, processzorok és
rolhatnám...

«t&]

Itt a Blood 2 patch, 1. Öles verzió, letölthet Innen, lokál,

Mortal

3.2MB.

He art

letölteni.

aktuaktésok
Kik vagyunk?

of

Starshlp

Új béta drlvert adott ki a Matrox
G200-as szériához. Itt tessék

Régi hírek

Guru

Tltanic

a

5th Element

MÖ

Slmulations:

van az Accolade kiadásában
TEST Drive 5 demoja. Dunnlód!

Xtt

cégeknél

hogy nem

jut

id

a

19 S4ÜUMNI

fordulhat el,

hogy a

ezúttal

nem fürdünk

be.

cisták lábai pirosak, lefagy a játék,

2

Lara,

Microsoftból

sohasem

Is

elég...

Internetes multlplayer

game

szerver, rápakoltak mindenféle

dolgokat. Tseklrauti
(1:52 Saka«N)

cukorkaárustól,

a

uzt.

Mert (most még) nemcsak monito-

az Internet Kala-

ron olvasok.

De nem

is

ez a lényeg.

Éppen megpillantom az

Intemetto-tv-t

- amúgy gyakran

(tv.internetto.hu)

gatom az Intemettót

-, így hát

láto-

beütöm

a címet. Kicsit ugyan gyanakodva, hiszen

rengetegen mondják, hogy lassú.

Az

baj.

De nem

oldalon szépen felsorolják a látni-

egyikre.

486-osom van,
egy

és a netes tv

kis pihenés következik.

pillanat alatt letölti,

is

lassú,

most

De nem! Egy

élvezhet minség-

a patchek, amiket a készítk jobb

esetben egy-két héttel a megjelenés

neteznek, és csak nekergÁoit szerencsém.

után kezdenek

el kiadni.

hogy rendben

is

ben.

nem megy,

kell

lassú,

próbálta

ki,

mert

csúcsidTvídyül ipegízlel-

hogy milyen a tévé a 'Hálón. Gyors,
,

és ráadásul ingyenes.

de ilyen-

kétségbe esni:

com) megtalálhatjuk

Novák Ápop-

a

a

legújabb

(játékokhoz,

grafikus

kártyákhoz), illetve a
jelent játékok

emlékeztet egy dologra
engem, amit felismertem.
Csak a kifejezetten elnytelen

-

hogy

oldalán (gamez.pganet.

patcheket

ÍHenionQDowA

saj-

nem

aki eddig azért

heti,

Hrek

Leírások

De
félt,

jó

nem
HcGamer
e

volna a dolog, ha

ezekhez a vásárlás helyén. Ez
nos általában

már nem lesz PowerVR
* hnHnkKan

Idáig vala-

a vásárlók hozzá tudnának jutni

hirnnm, hmmm.... Úgy

* * tr r

meg találomra ráklikkelek az
Úgy gondolom, hogy mivel egy

valókat, én

Ámulatomból magamhoz térve rájövök, talán a borúlátók csúcsidben

kor

demóit

ww^extra.hu/qbasie

.

r.

még meg nem
is

letölthetjük,

"...ez

Akció
Kaland
Szerepjáték
Stratégia

természetesen ingyen.

helyzetekben tanulhatod meg
Igazán, hogyan küzdj és nyerj

Szimulátorok

életed, és egyetlen lövés is

si

dönt

Features

elsajátítod, senki

Net- segítség

Mddke-Eatlh

sem

állhat

sebesség

meg
.

HiFi/DT

nekünk

oldalak

jó közepes. Mindenide!

Pcze Balázs
bpoczemail.matav.hu

eltted egy hagyományos campaign
során

Egyebek

is

képen érdemes ellátogatni

használnod minden
lehetséges elnyt, akármilyen
egyszer is az. Ha ezt egyszer

lehet, ki kell
Ch»at-ek
Elgondoérodó

Az

elkészítése kifogástalan, és az eléré-

ebben a játékban.
Amikor egy vékony szálon függ az

Letöltés

Le.vél

vagy

nem mködik tisz800*600-ban... Az ilyen

-aUnii irirtua

f e

meg olvasgatom

hogy

hívnak

téged?

Megújult a Microsoft Gaming Zone,
persze a régi címen lehet most Is
elérni. Kicsit több lett, mint

látszik, Idén

atomerm

amikor átvesszük az

Hz. ívnyifjn'J

Longbo
w

Hmmm,

így

virtuális fo-

jelenségeket hivatottak javítgatni

12:05 *11)

Intetjük

termék alapos

átvizsgálására.

tességesen

Eiózetesek

elfordul,

is

a videokártyánk

Blood 2 1.01-es várható ma
reggel 8 óra magasságában.

Remélem

Köz-

ben

so-

a legpa-

tesztelésére,

kulcsát

(10 megz)
(ti

tinásabb

Jane's

Combat

DE

amikor a kutya sincs

este,

Dlablo 2

(v4.50b2, 1,76MB).

(2:24 ott)

a

Azonban még

Darkness

DRIVER

Levél nekünk

még

Kombat 4

(9:36 «t 1)

Egyebek

s

Zone
Quake 2
Monkey

Szóval

Cheatek

játékok,

a hozzájuk elengedhetetlen video-

Hardware

Elgondolkodó
Net-segísóg
Wddle-Eaitn

gépigény

és

Battle

Island 3

megrendelni.
|>: SS

Hétköznap

a vonalakon, éppen intemetezem.

I

(1-800-233-9377) lehet
Letöltés

években.

utóbbi

..kfV csodás grafikájú

csillagászati

Unrea
Dark Ómen

alapuló Montego 2-t. Kicsit
lebutították, de az A3D 2.0-át
továbbra Is támogatja. A Turtle
vagy telefonon

Akció
Katanó

Jönnelf

Videó a Világhálón

a játék...
számítástechnika

Felgyorsult

/fejldése vaz
Etóz«es«k

>

LAPOZZOm

56000 bps

Ez a

küls megjelenésében impozáns, nagysebesség Diákom 5614 MVA

típusú

mely az INTERN ETAUSZTRONAUTÁNAK garantálja a GYORS, BIZTONSÁGOS

és

adat/fax/hang/ASVD modem mindazokat a tulajdonságokat

KÉNYELMES

egyesíti

magában,
kalauz

célbaérést bárhova az INTERNET

GALAXISBAN.

MOST MEGFIZETHET MINSÉGGEL, MÉG GYORSABBAN SZÁGULDHAT AZ INTERNET VILÁGHÁLÓJÁN!
Magyar

beállítások,

magyar nyelv

leírások és

program (TRIÓ), gyors

Keresse a számítástechnikai szaküzletekben! Címlista a

telepítés.

Típusengedély (HIF), SZOFTVER

www.modem.hu

honlapon!

UPGRADE lehetség, K56FLEX

Internet

Rockwell technológia.

Gyártó: SC |. Modem Kfl ye |

.

465 8040
.

1998

SCI-MODEM
DECEMBER

@lá!ós

mrnmmm
1

urai

Hungárián

graffiti

A

oldalai.

honlap csoportokra bontva (vonatok, falak, könyv,

egyéb) tartalmaz képeket a honi termés legjavából,

www.nexus.hu/ozen

old^l kivi|etlezjése

.

,

1

graffiti mint mvészet,
magyar „firkász” osztja meg mí^it
Hálón is. Bár nagyon sok ilyen oldal j^ap>

a

nagyérdemvel

a

a

web-hely e-maillel
http://www.internettrash.com

a

címre

egész

Thanks lo buflinil i
To link to thii imago írom your homopago add tha faUawuig html tag:
<a hrof»*‘hltp:/JÍntemettrnh.com"ximg »rr«"/imag» i’tTa«Klmkl.gif »</•»

Internet

kell küldeni.

nek

küldött

Trash

Thanki to krapmusir
To link to thii imago (rom your homapaga add

egész folyamat három jói

fözknek. Mindössze két szerver nyúj-

ható: account létrehozása,

ilyen szolgáltatást, a http://inetw.

az anyag feltöltése, vala-

tott

com

kizárólag németek részére, vala-

web-

határozhatjuk

helyünk nevét-címét.

A

tha following html tag:

<a href»"hrtp:/ftntemettraih.com"><irag irf "/bntgea'traihlinkT.gif ’x/i

„category:” paranccsal

Thanki

helyünk milyen téma-

krapmuiif
To link to thil imaga írom your homapaga add tha following html tag:
<a hraf» "http: jntamettraih.com" >«img irc»" unagei traihbutionl gir'»' e

Az

elkülöníthet részre bont-

ott

A

paranccsal meg-

megadhatjuk, hogy web-

levélnek

bemutatkozzanak a ször-

guknak, és

honlapjaink.

„title:”

at

H J Enter the Digital Wasteland

folyamatban

tartalmaznia.

kell

Balázs

'

Free Homepages

legfontosabb szerepet

címre

az

erre az oldal-

Pcze

a jelszó játssza, ezt a fenti

Eddig nem sok lehetségük volt a
csak postafiókkal rendelkezknek arra,
hogy web-kikött hozzanak létre ma-

maga

bpocze@mail.matav.hu

levelet
minden
a
post@internettrash.

com
Az

s

a firkák!). Azt hi-

mfopépképen megéri bekukkantani

legszebben és legügyesebben elkészítettek mégis

NetKuka - ingyenes

még

és

ra,

ben milyen fejldésen ment keresztül a
szerencsére egyre több

sáem,|j)ipgy

osztályú (hát

gyönyörködni benne, hogy mi mindent lehet mvelni
egy pár festékes flakonnal és egy kevés kreativitással.

Igazán elképeszt, hogy Magyarországon az utóbbi évek-

s

\

els

is

to

Thanki lo nMlfhr k»
To link to thii imaga from your homap

iá

-

csoportokba tartozik.

Az els

following html ti

a
The orly flott tor loiUJass. usakis. tnathy
polittcolly wcorrcct. stupid, mconmglcst
~
eatremc. oi»« of txu»J.»drh homapopts'

mellett a

iilly.

Thanki

csatolt

állományok
következket

kell tartalmaznia:

to ingei

To link to thii imaga from your homapaga add tha following html tag:
<a href*"http::' intemettrash.com":>
m">«lmg irr»'*/imagai/trmihlink4.glf‘> «.

mint karbantartása.

levelünknek

To (Címzett):

H

mint

http://www.angelfire.com/

a

sunzoomspark. Ez utóbbi használata
azonban elég nehézkes jó angolnyelvtudás nélkül. Most azonban létrejött
a

NetKuka (http://www.internettrash.

com), amely bárkinek bármely témában
web-helyet biztosít 10
ben, és

MB

feltöltést és

a

kiköttulajdonos e-

mail címe

lesz.

A

1

0

MB

hely, valamint a rendkí-

vül

egyszer,

szinte

a kisiskolások által

könnyen

elsajátítható

használat azonban

dekldésre

mot

is

ér-

tarthat szá-

a csak postafiók-

com

alábbi formában:

Subject (Tárgy):

Body

To (Címzett): post@internettrash.

com

(Levéltest): password: jelsza-

vunk

Subj,ect (Tá;gy):

New

User

alias:

amialiasnevünk

category: kategória_név

levéllel

karban-

elnyben.
Maga a címlap nem éppen látványos,
ami egy ilyen szerver esetében talán nem
is követelmény. Kicsit riasztó, hogy a felkerül anyagok tartalmával szemben
nincs semmiféle megkötés. Talán az
egyetlen korlát az, hogy a web-hely neve

tartást részesíti

post@intemettrash.

terjedelem-

fként az elektronikus

történ létrehozást,

Account létrehozásához írjunk egy levelet az

title:

Az

számot tartalmazó
lyet

Az

elküldött levélre egy regisztrációs

Ezzel

kapunk, ame-

A

JjJ i JA Jj Jj Ji J J
is jött a web-helyünk

meg

(tjeiül

létre

azt kell

beírnunk a levélbe, amelyiket megadjuk.

replyjaj/ vissza kell

48 órán

küldeni.

levelet

web_helyünk_neve
három közül csak

utóbbi

e

levél elküldése eltt

gyzdjünk

hogy MIME-kódolással küldilevelez szoftverünk.
róla,

http ://www. intemettrash .com/users/az_

További levelek küldésekor már csak

ön@email.címe formában, és megkezdhetjük az anyagok feltöltését.

a „password:”-nak kell szerepelnie a le-

Feltöltéskor a honla-

Karbantartás esetén, ha honlapjaink

hang- és

tartalma megváltozik, mieltt az újat

pokat,

kép-,

véltestben, de

annak kötelezen.

egyéb állományokat a

feltöltenénk, a

levelünkhöz kell csatol-

kell.

ni (attachment).

Az els

levelünkben

további

konfigurációs

paran-

csokat adhatunk
(alias,

title,

meg

category),

már fenn lévt

törölni

Erre a „delete:” parancs szolgál,

amely után vagy egy konkrét állománynevet adunk meg, vagy ha az összes állományt törölni akarjuk, akkor „all” parancsot adunk ki (legyünk figyelemmel
arra, hogy a szerver különbséget tesz

kalauz

rendelkez
netezk között.

kal
Internet

inter-

Elektronikus levéllel

*

történ használat esetén
1998

DECEMBER

ha akarunk.

Az

„alias:”

kis- és

nagybetk

között).

paranccsal az e-mail cí-

münk
ven

is

mellett ezen a né-

elérhetek

lesz-

Toldy Lajos
tlaloc@freemail.c3.hu

kínál@i

fejlesztése

0

K

StarKing Óbuda Kft.

Ú

S

t

a

r

alkalmazások

kw. startingnél. hu

•

n

wm

Fax: 436-1119

- nettó 359.000

8

05-

Ft!

ti'

Y\

m wmi&hm

E-mail: posta@starkingnet.hu

üzleti

Megjelent az iMac

utions

Connectivit
g

Apple Center

Tel.: 436-1 III •

1036 Budapest, Bécsi úl 77-79.
Internet:

i

J J

"O

bármely 'hálózaton,

Internetes

Hívjon, megmutatjuk!

bárhol a világon

—

•

SILICOM LAN
'

FAXMODEM

Tartalomszolgáltatás

N

&
o
o

•

ETHERNET
[USB, Soros

jfijCMCIA
kártyákkal

szolgáltatás

co

•

233 MHfces G3-as processzor

•

100 Hz*es 15”-os monitor

•

512 kByte backside L2 cache

•

millió szín

•

32

•

beépített hangszórók és mikrofon

•

4

GB HDD, 24xCD-ROM

•

beépített 56 kbit/s

•

magyar billentyzet, egér

•

100 Mbit/s Ethernet csatlakozó

internet

MB RAM

800 x 600-as felbontásnál

modem

Teljeskörú

Törzsvásárlói

kedvezmény •

Átalánydíjas szervizszolgáltatás • Tartósbérlet

Keresse viszonteladóinknál!
1074 Budapest, Dohány

u.

67. Telefon.:

342 3255,Fax: 351 2576 www.axico.hu

a *
,

0 rmatikai kft

*az éjszakai díjcsomag

böngészés csak
minden páros vagy
páratlan napon
nál a

vehet

igénybe.

A megadott
árak az ÁFA-t
nem tartalmazzák.

ft.

kalauz

Bp. Ülli út 5-7

Inter Ware

Internet

InterWare kft. 1 132 BuoAi=esT, Victor Hugó u. 1B-22
TEl/Fax: 350-6892, E-mailj into@interware.hu Web: http^/www. interware.hu

HEWLETT'*

PACKARD

Tel.:21 8-8800

HOT-LINE:344-4444
1998
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gondol@t

Nincs
- Fejezetek az
„Nincs
neti

^

új a

Net

elképeit

alatt”

a Net alatt

új

eltörténetébl

Internet

(1 1

.)

sorozatunk azt kívánja bemutatni, hogy az Internet jellegzetes alapfunkcióinak törté-

nem harminc

több ezer évvel - korábban

évvel ezeltt, az arpanetes kezdet idszakában,
kell

keresnünk.

A „régi” és

hanem annál jóval -

esetenként

feltn

az „internetes” megoldások közötti

hasonla-

tosságokkal, analógiákkal, áthallásokkal, keresztkapcsolatokkal talán sikerül a technológia fell ismét a társadalomra irányítani a figyelmet,

hogy annál jobban kezdjük csodálni az

A

Az erazmista levelezhálózat

Kemény János

A

A

Mundaneum - a „másképp virtuális világkönyvtár”
A hangok színházától a rádiójátékig - a rádió hskora

A memória

„A

és a

Céhbehívás

Memex Mobil

élünk...

és

és társai: a korai hírcsoportok

a

n?m

világ-

interakció szer-

kezeteként felállt és elterjedt, a mail-art (és újabban az e-mail) folytatólago-

lineáris

növekv megértés

mvészeti irányzatok - különösen ak-

és

együttmködés irányába.

”

lózaton keresztül, furcsa kollázs-technikával

„zsebmvecskék”

éppen a „formabontásra” épül önmeghatározásuk - elszeretettel mondanak

összeállított

„nagyot”, amivel az élet és a világ dolgai kö-

log egyedüli értelme,

kor, ha

zött

próbálnak kitüntetett helyet

stílusnak, iskolának

nak.

Úgy

látszik,

találni

az

új

vagy éppen ideológiá-

nem

tesz

másként az

kis

nevükön „moticos”) útnak
ismeretlen

,

torkollik, a tréfa (fun)

jegyében szervezett

gólyalábas sétákkal, elre elkészített,

mes

fednévre
latokkal.

hallgató, spontán helyzetgyakor-

Tíz év múlva, amikor Johnson

hogy

a

lyes

találkozás

kialakítanak

mint negyedszázados múltra tekint vissza,

sajátos

is

több mint negyvenéves.

1955-ben

járunk:

a

Fehér

Házban

Eisenhower, a plakátokon és a szívekben

amely

Internet

amikor Ray Johnson, az

ifjú

mvész-

palánta furcsa levelezlistát szervez.

A

a

résztvevkbl

ki-

alakuló

New

York

Correspondance
School,

ill.

Club

korai

happenin-

különfélébb társadalmi helyzet és érdekl-

gekre emlékeztet

dés

rendezvényeibe

embereket kapcsolja össze a postai há1998 DECEMBER

sem

még mindig

csak játék

jelez jobban, mint a

mvet
festi

nev

Something
Else Press - Valami

From Moticos to Maii Art:
Four Decades of Postai Networking

Más

Kiadó).

Ami-

kor

aztán

1970

Jr.

'Mail art is ctianging the way «* thmk about art and about Irving in the *or1d Mer Iont
decades oterectmg a worlwtde stnicture ofglobal mleraction, mail art and
e -mail art
tor memased understanding and cooperalton among a

continues lo evoh/e as an stimulus
global consbtuency "

The reponer stopped hím outside the On ettaka bookstore in New Yori< City where he worked K was
1955 and the New York School of Abstract Expfessiomsts was m tuti blocm Eisenhower was in the Wtvte
House and EMs was on the charts Ray Johnson, fresh out of the New York Art Studerts League and
Black Mountain Colege. a "bookish-tootong guy with har short as a nevrfy-aa ta-m." was taHong on the
record tor the inaugural issue oí the Világé Voice abou moticos and what they wete and wereni The
reponer had heard about Ray from a tnend who 'mexplicably tound hrmsett on a moticos maiing ist one
day" Johnson sa»d his maiing Ist had grown to somé two-hundred people and mcluded such diverse
peopte as the noted sociabte and party- grver Eba Maxwei as wel as James Bar oí the Museum oí
Modem An IVe got a b«g pite ct thmgs at home which wil make moocos They're realy colages pástéupsoípictures and precesoí paper. and soon-but Ihat sounds too much
ike vrfrat they realy are. so cal them moocos rs a good word because
CÍ.
*rs bofh smgiiar and pluraí andyou can pronounce it howyou ike
...
However.rm going to get a new word soon*
-

‘

leg-

(amit mi

nm

aztán

kalauz

Elvis,

számára küldött moticos-levelek gyjteményeként, a dolog

egy

„erteret”,

cím könyve meg-

években Dick Higgins

imprimáló

by John Hold

alig

küldemények

megelz

és

sem, amely Jegyzett” irányzatként alig több

is

A do-

jelenik a

rek között szemé-

kapcsolat nélkül

amelynek „mozgalomtörténete”

(akkori

indításával.

rejtel-

„ülésrendekkel”, „nothings” (semmik)

embe-

underground-legendává növekedett mail-art

s

történetébl

közlemény szervezés_glfuM.rai

Papírkígyó (Paper Snake)

A

"

multimédia alapú: a postagalamb hskora

mvészetrl és a

Négy évtizeddel azután, hogy a globális

san stimulálja a fejldést a

maradása

hskora

mail-art megváltoztatja gondolkodásmódunkat a

amelyben

ról,

életben

eredeti infosztráda

Hy pe rrM k:

Vannevar Bush

Burusztól Bernig: a postahálózat

és...

mail-arttól a „megsokszorozódott egyedi identitásig

Az

rádióamatrök hskora

gépi kiterjesztése:

Minitel tündöklése

Stafford Beer és a Cyhersyn

és az ..új életközösség”

hálózat-s telefon hskora

Eter-szörf: a

Internet által biztosított határtalan lehetségeket.

-

IV

szén

a

Johnson

and Whitney Mu-

seum of American
Art úttör kiállítást
szervez (az akkorra

már több száz fre

i

1

I

,

|

The new word Johnson was searchmg fór came somé seven years latter
courtesy dl Edward PlunkeO. who named the emergmg postai network the

New York Correspondence School ÓIM. a play on both the prevailng New York School of parnters actrve

rúgó Johnson-féle
hálózat tagjai által

kizárólag a múze-

mMér’Eb'Em^Tl
Bu sines s On lme

gondol@t
um
s

számára elküldött alkotásokból),
évek elején

azt a hetvenes

Luther
végül

is

a kultuszlapok avatják

vészeti irányzattá az addigra

Blissett

mail

"Mindig mondtam

m-

legenda a globális tudatlanságról

-

mondta Dávid Bourdon mvészeti író,[lj amikor Ray Johnson
hogy ha Ray személyisége nem állná útját - mvészetét

nagy érdekldés kísérné."

mvész jelentségével,

saját

de a mkereskedkkel és a galériatulajdonosokkal,
mvészi élet hivatalos szervezivel szembeni ellenérzése miatt nem tudtak kapcsolatot teremteni vele, fellélegezhettek: nincs itt többé,
-

egyáltalán a

életében

persze gondosan ügyelve annak sok-

hogy összekuszálja a

Mások

szoros megersítésére, hogy a mozga-

-

a

manipuláló médiát

eszközeivel

leleplez akciókra

megtévesztésre,

A hivatalos mvészet képviseli, akik tisztában voltak a mail art atyjának tartott

Közben

Egyre kézzelfoghatóbbá

hogy a csínytevésre, közvélemény-

vált,

öngyilkosságáról értesült

már több

artot.

sorra születtek a Blissett-legenda

tiig
-

helyi fejezetei.

párhuzamos levelezlistával számos

mvészt összefogó

*

Albániától a rejtélyes baltimore-i graffiKiss-Pál Klára:

francia,

angol és amerikai kiállítások sora követi,

elfizetési. akció

lapozzon

szövetkezett Luther

Blissett

Terv és

Társaság mögött Ray Johnson gólyalá-

szálakat.

foként a köréje szervezdött igen kiteijedt levelez-csapat tagjai

-

bainak sátáni árnya és a mail-artból

fé-

személyisége legvonzóbb vonásának a kapcsolatteremtés könnyedségét tartották, azt

lom nem egyszeren egy mvészeti,

hanem egy
tíva

lig-meddig

De egyéb paradoxonokkal is
fejtörést okozva ezzel az egyszer formulák iránt igen fogékony
mvészettörténetnek.

neoista

malkotásban való
gazdagította a mvészeti életet, sok

részvételre.

társadalmi-politikai alterna-

lehetségét

A

a természetességet, ahogyan felkérte partnereit egy nyitott

is

magában

rejti.

a szellem kiszabadul a palackból: a ko-

NetWork

egyesíti,

switch-

(international

board) a lehetséges fórumok közül kiemel-

kedjen a FILE

(!)

követel

magának, Ray Johnsont elkezdik

Andy Warholhoz,

a pop-art idolhoz hasonlí-

Az ám, Ray

névre hallgató magazin,

Johnson, harminc éve szem

ell tévesztettük, mi

nivalók és ismeretek központjaként elkészí-

örök játékos, aki már életében mítosszá

új

a

mozgalom világméret

Az

elterjedését.

korszakot számos európai pionír (köztük

történt vele

„tért vissza” a

közben?

tn

rejtélyesen megrendezettnek

Az

jó néhány magyar) megjelenése, a német

zepén. Számláján 400 ezer dollárt találtak

Klaus Groh hírlevele (IAC - International

Luther Blissett néven,

Artist Cooperation), a lengyel

év

hét

Commonpress

Pavel Petasz

számot

hatvan

alatt

megért

cím periodikája mellett új

és

zódott,

a

homály csak foko-

amikor 1995-ben egy római kiadónál

megjelent a

Mind

(With) the Media? (Agyrohamozók.

Fuck

to

Hogyan

csesszünk

kiállítások,

új

How

Invaders.

ki

szegdött

spanyol

a

név egy fekete

br

brit

gólzsák kapcsán

els fecskék

között igazolt

1983-ban Angliából Milánóba, hogy egy

Semmi meglep

nincs abban, hogy a Lu-

Blissett-legenda

ther

Internetre.

átköltözött

normák hiánya következtében „erköl-

a jogi

anyagi és fizikai korlátozás nélkül bárki

csi,

bármilyen információt közzétehet. Ezzel a

magas
só,

és alacsony kultúra határait összemo-

az eredetiség tényét kétségbevonó és ol-

csó megoldásokat

keres mail-art hagyomá-

videoalkotások,

m

sikerkönyv,

hangjátékok,

szerzként Lu-

tudás illúziójával való szembesülésre.

xeroxalkotások,

ther

van

kí-

\Ndlc**yce

sérletek és az új

zik.

fémjel-

Artpool is a non profit alternative art institution
Hungary, with the objective to register changes in art,
present and document the most interesting art experiments
and to promote artistic communication
in

to

A nyolcvanas

„s”

számos

mail-artra

rakódik

de az „alapító atyák” szellemét

rá,

még rzik

a virtuális

mvészkapcsolatokat

valódira változtató találkozók.

Az

1986-os

év a Decentralized Worldwide Mail Art

legendát az eredeti mederbe, az mostanra

tették fel a kér-

hatóság és a megtéveszthetség dilemmái-

dést

egyre töbmail-

a

nak az Internet
dései

felé

által felvetett filozófiai kér-

sodródik.

Ezért mondhatja azt

újabb és újabb Luther

Homepage (egyik a sok közül), hogy Luther Blissett nem egy csapatmunkában született identitás (teamwork
identity), ahogy az újságírók tartják, hanem

Blissett-figurákat, ezzel manipulálva tovább

„megsokszorozott egyedi” (multiple single)

n át az egyszer érdekldkig.

CIA-

De minekutá-

na a könyv kifejezetten felszólította olvasóit,

hogy hozzanak

létre

zr-

létez. (Tegyük hozzá: mint a hatvanas évek

fleg Olaszor-

francia tudóscsoportjának tagjai, akik saját-

az olvasókat, ezzel okozva „szenzációs
zavart”, a választ elnyelte a

a Luther Blissett

szágban elindult szabotázsok, rádióadások,

juk helyett a Bourbaki név

performance-ok, együttesek, video-eladá-

meg

„ha bárhol két vagy több mail-artos találko-

sok, könyvek, blöffök, zenekarok, pszicho-

Blissettek

gylés

zik, és megvitatja a hálózat dolgait”.

Ennek

geográfiai

kutatások rengéshullámai

Az

által

jegyében 25 országban több mint félezer

okozott maradandó identitászavar.

mvész

os San Diegó-i Szociometriái Vásáron

részt.

mintegy nyolcvan találkozón vesz

A szovjet belépktl új

mail-art egyre

lendületet

komolyabbá kezd

kapó

Ezért

hogy Johnson egykori mvészbarátai

helyett a kongresszushoz elég az,

kongresszusoké, ahol egyetlen nagy központi

”

menthetetlenül az eredetiség, a reprodukál-

artosoktól a

alakváltozat, új irányzat, ideológia és divat

e senki földjén

-

ben,

években a kapuk
szélesre nyílnak, az

az,

[...]

alkalom [...ja pillanat és a

nyílik leginkább

Ki ez a Luther Blissett?

postabé-

nyait folytatja. Másrészt

hiába próbálják visszaterelgetni a Blissett-

feltüntetve.

a

„slágerterület”,

mvészi
lyegzk

b frjTfArrC

az

Ahogy Kiss-Pál Klára fogalmaz:

a médiával?) cí-

számítógépes

si-

kertelen év után viszszatérjen hazájába.

könyvek,

Blissettet

in-

Blissett-mvészalteregó kiderítette, hogy

vált,

halálával

képbe a kilencvenes évek kö-

s

sejlik fel, és

név „megfejtése”. Egy

Blissett

híresült el, aki az

tani, amikor...

amely a „postamvészettel” kapcsolatos tud-

ti

ther

nyomozónak

hogy ennek „nemzetközi

üzentáblájaként”

mozgalom kacaja

kább csak tovább fokozta a zavart a Lu-

mail-art kezdeményeit az Etemal

rai

olasz

csináló

ezen nemhogy változtatott volna,

Mindnyájan ismerték például Ray alapveten közlékeny, mi több fecseg
természetét, tudták, hogy szinte ismeretlen eltte a diszkréció, csodálatos társalgó és
szellemes ember, mégis - s ez csak halálakor derült ki - saját életének személyes
részletei teljesen rejtve maradtak még a barátok eltt is.

hetvenes évek második felére

paródiát

Luther Blissett-bemutatót

is

1996-

tartottak,

már

alatt jelentették

munkáikat.) Nincsenek tehát Luther

- egyedül Luther

És az a gyanúm,
Internet,

élni fog,

Blissett létezik.

amíg egyáltalán

média, szellemi béklyó és szellemi

kihívás létezik.

Z. Karvalics László

de

válni, felfe-

dezik az irányzat elképeként a dadaista

Kurt Schwitterst aki egykoron gumibélyeg-

Irodalom:

,

zket

Arman és Dániel
már bélyegzmvésznek te-

illesztett kollázsaiba,

Spoerrit , akik

kinthetk, vagy a patrónus szomszédjának
fantasztikus

képeslapokat

Marcel Duchampot
a

.

A

küldözget

mail-art

már-már

modernizmus születésével azonos

bális

A Luther Blissett-sztoriról ld. Kiss-Pál Klára: Luther Blissett - legenda a glo-

tudatlanságról

(http://www.artpool.hu/Ray/PubIications/Legendhu.html). Ray

Johnsonról és a mail-art mozgalomról John Held

From Moticos

Mail Art: Four

J

Decades of Postai Networking (http://www.artnetwork.com/mailart/johnheldjr.html).

%

A

J

a

Jr.:

magyar vonatkozások tárháza az artpool.hu. Az
http://www.pengo.it/luther/ cím alatt található.

idézett

to

Blissett-homepage

értéket
1998

DECEMBER

gondol@

Astalavista (napi frissítéssel).

Ezek

után a teljes funkcionalitású prog-

Csaló iaudák

ramot óhajtó felhasználó a share-

ware-gyjteményekbl

kinézi

a számára szükséges szoftvert, az

Astalavistával megkeresi a hozzá

való feltör kódot, és máris használhatja

Az

dicsérend képessége, hogy egymástól távol lév embereket hoz össze,
akiknek egyébként alig lenne
Internet

egyezését
esetben

mellzve - különösen az utóbbi

- szerzi jogsértést követnek

számít a hasonlóan Jótékony” internetes

esélyük a kapcsolatfelvételre.

szoftverkalózkodás.

Az

programcsomagok

idillikus

sugalló

világot

megállapításhoz azonban nem
árt gyorsan hozzátenni, hogy
remek táptalajt biztosít az ille-

vagy

gális

félillegális

tevé-

A több

száz megabájtos

még mindig

terjesztése

A kódfeltörési
ban
a

listák

nem hoznak sok

weben

általában

azonban egymaguk-

reklámbevételt, ezért

komplex bntanyákat,
Ezek

ún. warez-site-okat építenek ki.

szol-

hatékonyabban megoldható CD-n, de min-

gáltatáskészletébe beletartoznak az ingyenes

den más gátlástalanul áramlik egyik helyrl

pornográf képek, maguk a szoftverkalózko-

a másikra a rendkívül jó elosztási adottsá-

dás termékei, kereskedelmi játékszoftverek

A

gokkal rendelkez Interneten.

nagyobb

szoftverfejleszt cégek kereskedelmi prog-

lehetségei, valamint töméntelen

csalási

mennyiség eszköz

és leírás

kezd

Internet-

kenységüket hálózatba kötött
számítógépen folytató bn-

ramjainál nagyobb a kockázat, ezeket

mészetesen regisztrációs számmal együtt -

ok egymással

bandák kialakulásának

inkább a privát FTP-helyeken lehet

egyetlen kikötre történ fellépéssel egész

is.

-

ter-

elérni,

ahová csak „megbízható” emberek juthatnak
be.

betörk

és -kalózok számára.

milyen

illegális szoftvert, s

hozzáféréshez

iránti

A

jut.)

A

hacker-munkához mindenképpen szükség van

kevésbé kockázatos

igénybe veszik az összes lehetséges fórumot,

Az

internetes

bnözk,

akik

között

kapcsolatban állnak, így

feltölt vala-

az „ügy”

programok esetén minden gond nélkül

egyébként technikai felkészültségüknek kö-

tehát a

WWW-t,

a korlátozásmentes FTP-t,

A

a hírcsoportokat stb.

egy .exe fájlokat „olvasó”
erre
legtöbben
a

programra,

NuMega

a

Softlce-át

(A Softlce kereskedelmi program,

információk

amelyet rendes szoftverfejlesztk
használnak hibakereséshez, de - stíl-

létével

fiskolai hallgatók, gyakran sokak megelé-

megszerzése pedig az erre szakosodott IRC-

gedésére végzik áldásos tevékenységüket.

csatomákon és hírcsoportokban oldható meg

szeren -

Melyik egyetemista nem örül annak, ha a

a leghatékonyabban.

jesztik.) Például

led

házi feladat

sát, illetve

a drága tankönyvek tömör kivo-

natát letöltheti a Hálózatról, és ezzel idt,

energiát spórol

meg magának?

A

vagy a köze-

vizsgák várható feladatainak megoldá-

Pedig az effé-

Internet-oldalak készíti az oktató bele-

kapcsolatos aktuális

legnagyobb kalóztevékenység mégis a

Shareware és trialware (próbaids) szoftverek körül alakult

portok sportot
tett

Egyes kódfeltör cso-

ki.

znek

a

programokba beépí-

korlátok minél szakszerbb kiemelésé-

bl. Az ismertebb Shareware programok

minden egyes verziójára
(a

kevésbé ismerteknél

is

számos verzióra) megvan
a

szükséges regisztrációs

kalózváltozatban

ter-

egy egyszer játék-

program regisztrációjához meg

kell

adni a felhasználói nevet és jelszót
(az

utóbbi

az

elbbibl képzdik

számunkra ismeretlen

A

eljárással).

hogy a két
második a
jelszó) állítsa meg a program futását.
Miután jelszóként megadunk egy tetszleges kódsorozatot (ez még nem
Softlce-t utasítani kell,

szöveg bevitele után

lesz jó), a Softlce-ban

(a

nyomon

kell

használói névhez regisztrá-

össze a játékprogram a begépelt és

egyéb

az igazi jelszót, és közben a Softlce-

kívánt

fel-

követni az ezután

kellemetlenségeket eltün-

szal kiolvashatjuk az igazit.

tet kódmanipuláló prog-

program

ram.

ve az

Ilyen

„crack-pro-

kalauz

gramokból”

álló lista több

száz web-helyen található,
s

ezekhez

telepített

egy ke-

resprogramot a szlovák
DECEMBER

is

ciós számot generáló, eset-

a

leg az idkorlátot és

1998

ezt

következ programutasításokat. Ekkor hasonlítja

szám vagy

Internet

ajánlják.

kalózszoftverek hol-

szönheten többségben vannak az egyetemi-

sürgsen beadandó

warez-site-

warez-birodalmat lehet bejárni.

elkötelezettségét imigyen bizonyítva teljes

A „köz” érdekében

is

A

(Egyes FTP-helyekre úgy lehet belépni,

hogy a bebocsátást kér elször

le

nélkül

egy ellenrzéskor jól megbüntethetik).

el.

bnnek

Ennél persze sokkal súlyosabb

korlátozás

azt

igénybevételéért viszont

„szolgáltatás”

(a

A játék-

regisztrációját elölrl kezd-

új jelszóval célt érünk.

Egy

ke-

vés programozási ismeret és 10 perc

munka

az egész... Mindezek ellenére

az eljárás illegális!

LRPOZZOm

gondol@t
A szemben

csatomákról pedig pillanatok

erk

álló

alatt

kirúgják

az esetleg nyomozás szándékával alkalmat-

fegyvertára

lankodókat,

végleg kizárják onnan ket.

s

programokat

szám-generáló

Wizard, CreditMaster
másrészt

elavultak,

stb.),

(Credit

is

de ezek egyrészt

dátumot nem

lejárati

adnak meg; ellenben képesek egy létez

Késbbi
képpen sem

programfeltörési célból semmi-

Ersen kedvezményes

számból a nagyjából ugyanakkor kiadott

vásárlások

„hitelkártyaszomszédaik” számaival próbál-

javallott „crack-oldalakat” bön-

hitelkártyák számait generálni, így egyesek

nak igénybe venni internetes szolgáltatásokat.

gészni, de az érdekesség kedvéért talán érde-

mes egy felfedez

körutat tenni a hackerek

misztikusnak vélt világában. Például a Dracs
Plaza oldalán az alapoktól kezdhetjük,

végére akár „felsfokú képzettséget”

s a

sze-

is

Vásárlási csalások persze

A csalások másik nagy

területét az online

vásárláshoz kapcsolható visszaélések alkot-

ják (ahol a

-

szintén

ersen kedvezményes

az árverés

lett,

áruhoz jutást jelent - szoftverkalózkodással

tam

meg

szemben legalább már felmerni

a kikiáltásra

program

hogy

hogy elolvassuk néhány példa-

ebbl

feltörési leírását, és

mai eszközökkel nem

a

kell

kerül

az internetes kereskedknek valamilyen for-

mély vesz

mában mindenképpen

azonossággal).

kell

készülniük,

mert egyes becslések szerint a csalási arány

is

tev

Ennek

árut.

részt (vagy egy, de két személy-

Az

árverés kezdetén az egyik

a kikiáltási árhoz képest magas, de

legfontosabb fegyvere

is

„mond

pedig valóban

rében fogadták

NET törvényt,

amely

így

be”, a másik

árat

utóbbi években egyre szigorúbb törvények

USA-ban 1997 októbe-

még

nevetségesen alacsony

természetesen a törvények ereje. S bizony az

születtek. Például az

meg

veheti

kijátszására

megszületett a taktika: a csalásban két sze-

szó).

fel

hi-

Az

ahol a meghatározott idtar-

legjobb ajánlatot

kiderül,

A másik oldalnak, az illegális tevékenyséüldözk táborának

hitelkártyaszámok kiszrésére

alatt

különö-

sebb tehetség a programok kijátszására.

get

A hamis

a vásárlás

fel.

online vásárlás egyik legsikeresebb formája

rezhetünk programfeltörésbl, de elégedjünk
azzal,

nemcsak a

telkártyákkal kapcsolatban merülnek

meg,

jelöl

irreális árat

ami

elveszi

résztvev kedvét

ki-

a

többi

mondja, hogy az internetes szerzi jogsértés

a

licitálástól.

még akkor is kötelezen büntetend, ha az
nem anyagi haszonszerzésre irányult (a bün-

személy az árverés vége

250 ezer dollárig és 5 év szabadság-

visszavonja ajánlatát, mire

vesztésig terjedhet), s néhány hónapon belül

az árverésen szerepl tárgy

újabb szigorítások várhatók.

olcsón az

tetés

Az

a

el

több szervezet

küzd

is

(pl.

BSA, SPA

Ez

más eszközökkel

találnak,

Ha

kutatják.

illegális ol-

dalak készítit, pillanatok

beperlik az

a pert általában
ge,

meg

alatt

törvény elfogadása óta
is

nyerik.

Ugyanez

a vé-

ha az Internet-szolgáltató veszi észre,

hogy gépére

illegális szoftvereket helyeztek,

ezek

illetve kialakították

és kapcsolatba lép a
tekkel.

Manapság

a

letöltési

felületét,

kalózüldöz szerveze-

BSA,

az

SPA

ek kezdenek az egyetemistákra

és a többi-

is

rászállni.

akár 20 százalék körüli
túllépi a tranzakciókat

határát.

A

lehet,

kereskedk veszik

ezért a

is

a fáradságot
kiépíté-

hamis hitelkártyás csalásnak

nem lehet amatr módon nekikezdeni.
E cikk szerzje nem ismeri - nem
óhajtja ismerni
csínját-bínját,

-

a hitelkártyacsalás

de a magyar kollégiumokban

n

is

a razziaveszély.

A

de az összeshez képest ez

csepp a tengerben.

Az

illegális

hozói a weben általában

nem

nem

lehet rájönni a

illegális

eszközök tényleges bevetésétl.

A

cikk-

minden

a web-címek létének bizonyítékaként

annyi mindenesetre biztosra

esélye, aki frissen lopott hitelkártyá-

kéretik kezelni:

nem a

látogatást kívánjuk

ösztönözni. (Egy’ analógia:

ha egy tény-

feltáró riport közli, hogyt Budapest bizo-

vannak

val szoftvert kíván vásárolni az Interneten (a

nyos

még nem tiltották le, és az azonnali
szállítás miatt nem lehet sok ellenrzést vég-

a szerz kénytelen megnevezni a helye-

rehajtani).

A

weben

találhatunk hitelkártya-

ket,

pontjain

ám

ez

rosszlányok,

nem jelenti, hogy? a

cikk e he-

lyek felkeresésére biztatna bárkit.)

oldalak létre-

azonosíthatók,

ugyanígy a hírcsoportoknál az e-mail cím
alapján

an tartózkodik az általa ismert

sorozat folyamán említett hálószemeket

kártyát

kalózellenes szervezetek rengeteg ese-

A cikk nem ötlet- vagy tanácsadási,
hanem általános ismeretterjesztési céllal
készült, s a szerz kijelenti, hogy szigorú-

is

gyobb

„kalózhallgató-

Tamás

ami messze

ellenrz rendszerek

jobb-rosszabb
sére,

is

intéz bankok trés-

egyetemrl rúgtak már

tet derítettek fel,

még

hamis hitelkártyával

Veszelka

vehet, hogy a sikerre annak van a legna-

kat”,

hull.

vete@inf.bme.hu

Ennek eredményeképpen az USA-ban több
ki

els ölébe

való fizetés okozta bajokat.

kapcsolatba lépnek a szervergép

NET

pillanattal

ilyeneket

üzemeltetjével, azonosítják az

illetket, s a

második

a fajta csalás tehát

tetézi a

stb.),

az illegális Internet-helyeket keresgépekkel
és

néhány

eltt

szoftverkalózkodás ellen

internetes

A

mögötte lev

Csaló bandák látogatási Címei (mindent a szemnek...):
Astalavista http://astalavista.box.sk
:

személy

kilétére.

(Mindez nagyban köszön-

Dracs Plaza http://members.xoom.com/dracs/index2.htm
Warez — IRC Efnet #exceed, #warezwarez
Warez — Web: http://www.warezuniverse.net
:

het az

ingyenes e-mail címet és tárhelyet

la-

:

za feltételekkel biztosító szolgáltatóknak.)

Ha meg egy bntanyát

felfedeznek és felszákalauz

molnak
gális

(ez azért

srn elfordul, így az ille-

web- vagy FTP-címek nem sokáig

nek), két másik jelenik

meg

helyette.

gális szoftverkereskedelmet

Az

él-

ille-

Kalózüldözk web

lapjai:
Internet

Business Software Alliance (BSA): http://www.nopiracy.com
Software Publishers Association (SPA): http://www.spa.org/piracy

szervez IRC1998
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Vagyis aki akciónk keretében egy évre fizet

9000

forintos

el

a Business

Pannon Praktikum alapcsomagot

Online magazinra, az a lapban olvasható tanácsok, információk mellé

kap, amely a telefonszámos beléptet SIM-kártya mellett egy

beszélgetésre lehetséget adó, elre fizetett (úgynevezett prepáid) talont tartalmaz.

A Pannon

Praktikum SIM-kártya

tölthet hasonló Praktikum-kártyákkal, így Önnek folyamatos lehetsége van Online Businessre -

*

Az

akciós

Pannon Praktikum

egy egyszersített szerzdést

cégének

nem

keletkezik adóssága a szolgáltatóval

A Business Online egy gazdasági,

évfolyamába

lép magazin

ÜZLET

Ft

érték

késbb

is fel-

(ÉL) VONALON!

rádiótelefon-csomag lehetvé teszi a rádiótelefon azonnali használatba vételét, a mobiltelefon-hálózatba való kapcsolódáshoz mindössze

kell kötni a szolgáltatóval.

Ugyanakkor

s

Pannon Praktikum csomag nem

9800

Ft

+

a telefon használatát

jelent elfizetési kötelezettségeket, nincs havi díj, és

másnak engedi

át.

A

készülék a keret kimerítése után

is

Önnek,

elérhet és

természetesen újabb prepáid (Pannon Praktikum) kártyák megvásárlásával „feltölthet”.

üzleti, informatikai folyóirat,

éves elfizetési díja

a

szemben akkor sem, ha

hívható marad az aktiválástól számított három hónapig,

**

8100

áfa,

amelynek mottója: ÜZLET AZ INFORMATIKÁBAN, INFORMATIKA AZ ÜZLETBEN. Az immár negyedik

hároméves elfizetési

díja

29 400

Ft

+

áfa.

Amennyiben Ön szeretné

elfizetni a Business

Online

t

egy

fA&sffx

'V^<

i/i^j^f^J/i 6^1 0/pds\,f\C
jöv

/
(f'ÍA/p\,'i^.C/l l'(fi’&/ - - -

^

els két évében folyamatosan kézbesített folyóirat
és az egyéves elfizetinknek is járó Pannon Praktikum alapcsomag mellé kap egy új GSM-telefont*** is, töltvel,
akkumulátorral. A csomaggal - számlakötelmek nélkül - bárki azonnal telefonálhat, és bárhol, bármikor elérhetvé válhat! Vagyis

Vagyis aki három évre elfizet a Business Online magazinra, az a

indulhat az

ÜZLET (ÉL)VONALON!

vagy három évre, ezt megteheti személyesen

a Business

Online Kiadónál (1116 Budapest

faxon (228-3372, 228-3373), valamint letöltheti az online megrendellapot
a

subscribe@bonline.hu

e mail címre.

Praktikum SÍM- és feltölt kártya

***

A hároméves

ink - nettó

1

7

évezred

A megrendelés

Hunyadi Mátyás

u. 32.), kérhet

alapján a kiadó számláz, majd a

díj

beérkeztét

megrendellapot postán, telefonon vagy

és elküldheti a megrendelést akár e-mailben

követen postázza

a

telefoncsomagra*** és/vagy

a

is

Pannon

átvételére jogosító utalványokat.

akcióba a Nokia egy régebbi típusa - a 1611

600

a

,

www.prim-online.com hálószemrl,

forintos ráfizetéssel

-

a

-es

—

került be, de ezt megfejeli a

korszer kiskereskedelmi áron nettó 62 ezer

esbl egyébként csak egy ersen korlátozott

készlet

áll

forintot

GSM egy olyan saját akcióval, melynek keretében elfizetér 51 10-es Nokia-telefont is kérhetik a 1611 -es helyett. 1611-

Pannon

rendelkezésre, így akcióknak ez a része a készlet kifogyásáig,

minden más

ajánlat március 31-éig érvényes.

AjrcrX€>.'

s

Business Online elfizetési akció

%^

Lnpozzon vissza!

kínáltat

QUU€RTV

hallotta

Tt- tUt

Van, ahol
este tíz
Qwerty Computer
1111 Budapest, Bartók
Tel.:

466-9377,

Internet:

Fax:

0

veszi fel

után a telefont.

ISDN-NEL AZ INTERNETRE!
ISDN PC KÁRTYA + TELEFON

ÁFA

33.600,- +

Kft.

B. út 14.

TELJESKÖR

385-2687

ISDN

MEGOLDÁSOK,
SZAKTANÁCSADÁS

www.qwertynet.hu

E-mail: info@qwertynet.hu

KERN
COMMUNICATIONS
SYSTEMS
1114. Bp. Csóka u. 9.
Tel./Fax: 1/385-3994

anna

Tel.:

1/463-0278

E-mail: peter.tarnok@kern.hu

WWW:

http://www.kern.hu

Önnek már van
1026 Budapest, Nagyajtai u. 3. tel. /fax: (36-1) 155-7438, 214-9668
e-mail: market@hungary.com; http://www.hungary.com/ www.net.hu/

ECDL-vizsgája,
AZAZ EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP*HASZNÁLÓI JOGOSÍTVÁNYA?

European Computer Driving
Egy

jogosítvány, ami nélkül a

jövben nem

Európában vagy annak

Egy tankönyv, ami nélkül nem

Licence...

könny munkát

lesz

vállalni

Magyarországon...

keleti végein,

lesz

könny

levizsgázni

a számítógép-felhasználói ismeretekbl,
egy könyv, amely hét füzetben
a hét ECDL-vizsgán feltehet kérdésekre válaszol

Megjolont a Novorg ós a PRÍM Kiadó közös

gondozáséiban a hivatalos ECDL-tonkönyv,
amolyet kóróeóre házhoz küldünk önnek.

internetes áruházak megvalósítása
Magyarországon a

LEGOLCSÓBBAN!

A

hét füzetbl álló tankönyv ára:

A

postázás költsége: 400

4900

forint

plusz

12%

áfa.
forint.

SIKERES
VIZSGÁHOZ
VIZSGAPÉLDATÁR!
AZ EURÓPAI SZÁMÍTÓGÉP-HASZNÁLÓI
JOGOSÍTVÁNY VIZSGAFELADATAI
A

Vizsgapéldatár ára:

A

4000

forint

Rendelje

12%

plusz

postázás költsége: 400

áfa.

forint.

meg a

füzeteket

és/vagya Vizsgapéldatárat

Profi-Média

kalauz

faxon, e-mailben, levélben

Kft.

6500 Baja, déri Frigyes sétány 4
Tel. /fax: 79/325-467
E-mail: pmed@profi-media.com

Internet

WWW.PROFI-MEDIA.COM

&
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PRÍM Kiadónál:

1116 Budapest,
Hunyadi Mátyás u. 32.
Tel. /fax: 228-3372, 228-3373
E-mail:

prim@prim.hu

!

Budapest legjobb repülje gy
Akciós ár

Eredeti ár

New

York
San Francisco

aumfT

Los Angeles

&SMHHTFT

86.000
83.000
73.900

8Q-OOfrfr
15ir08frfT '148.000
liia-íOfrfr 98.000

Toronto

Sidney

A fenti

Akciós ár
32.000 Ft
J3-608-Ft 37.700 Ft
38.900 Ft
J&j90fl-Ft
JZJMfrfT 38.400 Ft
129^eTFT 122.550
Eredeti ár

ÜUOfrfT 62.990 Jt
8&oeTFT "sOott Ft

Miami

a

Amsterdam

J4JUW-Ft

London

Ft

Párizs

Ft

Zürich

Peking
JJ&^etTFf
Prága
Ft
TelAviv
JA&MrTl
repüljegyárak nem tartalmazzák
Ft
Ft

a repültéri illetéket és bizonyos feltételekkel érvényesek.

Miért utazna

-^m^TRAVEL
1052 Budapest, Váci utca 15.
E-mail: reservation@american.hu

Forró drót: 266-6548

www.american.hu

ha ölesén

is lehet?'

A

legjobb amerikai
ana Drive" utazások:

Florida

9 nap

Kalifornia

9 nap

104.300
111.600
112.300
145.900
162.300

9 nap
16 nap
16 nap

Keleti part

Nemzeti parkok
Kelet-nyugat

Ft-tól

Autóbérlés Floridában
1 hét már 6.750 Ft-tól!

Ft-tól
Ft-tól

Ft-tól

A fenti

árak tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamin
az autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

Ft-tól

már nettó 2500

Ft-ért

tíz

körzetben

teljeskör, korlátlan* elérés
(

Kedvez
(1

db

db

kedvezményes

-

díjtalan

e-mail, 2

5.000,-

id- és mennyiségi

korlátozás nélkül,

Ft)

helyi telefontarifa

web-lap

-

Domain

regisztráció

-

web-lap

készítés

-

web alkalmazásfejlesztés

-

bérletöltés

-

MB web tárterület:

részére,

korlátlan letöltéssel, e-mail címmel, VWIt^web-lappal)

árú szolgáltatási díjcsomagok cégeknek*

elérés, 2

-

-

magánszemélyek

Éxfernet Kft. 56/423-111
wwyv.externet. hu/externet/regiszt. ht|p

_

ISDN szolgáltatások

(57)

-

24 órás

e-mail kiküldése

szerviz szolgálat

GSM

52/498-48 7Ü
r5j023-111)

Kft.

(54) HéliNet

bérelt vonali elérés

-

Partner szolgáltatóink:

t

-(52) Movinet

,

H-r®m Bt®57/40 1-435

(78>

1

1

(7$ft SugÓNet

^

79/425-45ü/

(óó)PG^hop 66/
l(»í

December

1

.

íMornét

1

-42$

és 24. között elfizet ügyfeleink
elfizetési díját átvállaljuk!

és leend Ogyíolónok

ci/

31

M

a télapó

decemberi
xtclicji

I

Dreams Kft. 78/345^1 8@
KrösNet Kft. 78/4 2-9 JL,

(76).. Silicon

telefonra

Zörfözz

UU

Kit

>s

kalauz

kollomo:; ünnepek! 4 kivé

Internet

p< :n it ír ;r;/oI< :jálü:i tói
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www.novell.hu

.

@pró

ELFIZETÉSI FELHÍVÁS

ONLINE
Az

Internet Kalauz „anyaoldala", a

www.prim-online.com

szeretne valódi kalauzszerepkört betölteni a Hálón, ezért

web-mesterünk, Balogh

Már

Azoknak, akik szolgáltatótól
kapják a lapot

hónapban elkezdtük „hirdetni”, hogy az Internet Kalauz ára
1999. január 1-jétl 269 Ft lesz. Tudjuk,
ez

nem

a múlt

jó

hír,

tervekbl kiderül, hogy
alatta marad három
villamosjegy árának, ha tehát virtuális
utazással megtakarítunk néhány valódi
utat, akkor ez kifejezetten pénzkímél
megoldás. Még inkább az, ha valaki elfizet, ugyanis ez esetben egy szám ára
240 Ft (ami azért truváj, mert tartalmaz-

hogy

éri el

jár nekik, ha a szolgáltató a

csomag részeként

a várt mértéket. Az

Készítse

el saját

els

az

jelent

rendeli meg), tel-

arra,

hogy

az januárban

is

telefonalközpontok

ISDN

séggel,

ig.

Rendeljen

gyönyör

megrendel-

meg

erre

vonatkozó kérdést,

s

nem jár

postaládákat az Interneten keresz-

Napokon

Önnek! Tekintse

belül postázzuk

ajánlatunkat a http://www.westel.hu/~panczel/ cí-

men. Pánczél

(30) 966-292.

Kft.,

*

tója ügyfélszolgálatához, és tegye fel az

k-

online!

tül,

ben, azt tanácsoljuk, forduljon szolgálta-

Pénztárgép kereskedelem

ha netán jövre

adásvétele, bérlés, teljes

+ szerviz.

Új és használt gépek

kör APEH-ügyintézéssel.

Hét-

végi szervizügyelet. Lezárás, átírás, kellékanyag-forgal-

automatikusan az

I.

K., akkor él-

mazás. Számítógépes kapcsolat. I: 344-2419, e-mail:
kontor@mail.elender.hu.

lehetséggel!

KARRIER

az elfizeti táborhoz való

jövre nem kívánják

k

lapunkról,

s

ezentúl rendszeresen

vánják kapni.
el

Az

szöveg megrendelését

ám

függ

Kedvez

jutalékos rendszerben!

Érdekld-

302-8057 vagy csilla@yellowpages.hu.

Grafikai

programok és

dóknak.

Tel.:

Internet-oktatás

269-2380,

kezdknek, hala-

30/9561-566,

e-mail:

lezli@best.com, URL: http://www.lezlisoft.com/oktatas/.

Dolgozzon a harmadik évezred munkamódszerével! Ke-

ha-

ressen annyit, amennyit személyes gátjai engednek!

bárki bár-

B-

vebb információ: www.w-f-h.com.

milyen formában elküldheti, tehát levél1116 Budapest, Hunyadi Mátyás

TÁRSKERES
E-mail levelezpartnert keresek. Elssorban olyanokkal

u. 32.,

szeretnék levelezni, akik szeretik az autóversenyt

tel./fax:

228-3372, 228-3373, e-mail:

Forma-1,

subscribe@prim.hu).

gokart),

(pl.

de bárki levelét szívesen fogadom

(kokai.katalin@drotposta.hu).

€>
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elfizetek az Internet Kalauz

cím

havi (a nyári összevont

Tudomásul veszem, hogy az els elfizetési számla az adott hónaptól év végéig

szól,

mégpedig annyiszor

(Teljes évre az elfizetés

szorgalmától

kedvükért helyezzük

1*12

forintos árával szemben),

Ön

az

ben, faxon vagy e-mailben (Prím Kiadó,

rajta jelezze

kezdden

ket keresünk.

meg kí-

a lapban ezt a megrendellapot,

sonló

lemondást, mert csak így tudjuk
a számlát sztornózni.

hónaptól

csak

számíthatnak erre az ajándékra, esetleg

a

1999

kreatív

Internetes adatbázis szervezéséhez gyakorlott üzletköt-

azokból, akik most szereznek tudomást

valaki

*2

számban

*

ni:

a kipostázott számlát küldje

vagy

vállalkozáshoz korlátozott

(http://come.to/perfectlife).

vagy szolgáltatójuktól a jövben nem

lemondta vagy lemondaná az elfizetést, és mégis kap számlát, attól azt kérés mellette

delme

azok közül verbuválódhat-

tehát

nak, akik eddig újságostól vették a lapot,

adatot (név, cím), amelynek alapján az

Ha

üzleti

munkatársat keresek. Minimális befektetés mellett jöve-

lapunkat

3373; e-mail: subscribe@prim.hu) jelezzék ezt, feltüntetve az összes olyan
elfizetést nyilvántartottuk.

Sikeres

Jövend' elfizetink

megkapni, arra kérjük, hogy egy kétsoros levélben, faxon vagy e-mailben
(Prím Kiadó, 1116 Budapest, Hunyadi
Mátyás u. 32., tel./fax: 228-3372, 228-

szám

bruttó

miatt évente 11 -szer

240

megjelen) magazinra.

Ft-ot tartalmaz (a lap példányonkénti

269

ahány szám megjelenik még az évben.

2640

forint,

amely összeg az

áfát is tartalmazza.)

kiadó a megrendelést folyamatosnak értelmezi, de az elfizetés folytatását minden év végéig jogomban

mondás nem

lehet-

tarifázási

nagyon olcsón eladók, vagy bérel-

ponthoz. Badó Péter, 06-30-484-519.

akkor így lesz ez az idk végezetéHa ilyen kérdés merülne fel valaki-

tartozásukat. Azokat a régi elfizetket,

A

nélkül

vagy ha éppenséggel januárban még

si

vissza,

óráig

(SCHRACK) maximum

36/220-as kiépítésig, típusengedéllyel,

kapni fogja,

összeg átutalásával, postára adásával

hogy

16

hetk. Ugyanitt díjrögzít szoftverek bármilyen alköz-

Kalauzt,

jen a kedvezményes árat kínáló elfizeté-

jük,

9-tl

(www.upsshop.co.hu).

aki

amikor megkapják a jöv évre szóló
2640 forintos elfizetési számlát - az

akik

napközben
*

magyarul: nincs garancia

niük a lapot, bízunk benne, hogy

meg

Egy

el saját boltját.

elkészíthet, a ráfordítás

Érdekldjön a 06-30-312-439-

Ft.

telefonszámon,

Digitális

Hagyományaink szerint a régi elfizetknek, akik az új árakat elfogadható-

ersítik

alatt

jességgel a szolgáltató szeszélyén múlik,

is).

kell újból

Meg-

programcsomag,

Internet-boltkészít

50 000

költsége kb.

es

igen,

nem

kiterjedhet

szerint.

elektronikus boltját az Interneten!

mköd üzlet akár egy nap

(vagy éppenséggel csak bizonyos díjcso-

Tudnivalók régi
elfizetinknek

tartják,

együttmködés

megegyezés

amellyel magyar nyelven készítheti

megrendeli-e tlünk a lapot, vagy sem

idén a szolgáltatójától kapta az Internet

nak

stb.)

azok látogatottsága

KERESKEDELEM

feltüntette az Internet

mag elfizeti számára

ám

ki,

szerzdéses

Kalauz-elfizetést. Az, hogy a szolgáltató

építettek

a tartalom átvételére, linkre,

az Internet Kalauz csak abban az esetben

még mindig

za a postaköltséget

(mozimsor,

idjárás, gazdasági információk, free szoftverek

nem

Fel kell hívnunk a figyelmüket,

lent áremelési

lapunk

jelentkezését,

akik valamilyen közszolgálati tartalommal

hasznos oldalakat

de az idközben megje-

partner@prim.hu e-mail

Attila a

címen várja azoknak a web-fejlesztknek a

érkezik, akkor a kiadó év

végén számlázhatja a következ évet az aktuális elfizetési

díj

áll

- e-mailben,

faxon, levélben

-

lemondani. Ha

le-

figyelembevételével.

Elfizet neve:
Postázási cím:
kalauz

Számlázási név és cím, amennyiben

eltér

a fentitl:
Internet

Dátum:

Aláírás:

1998

DECEMBER

r

Minden

Compaq

A
szervizjegye.
fenntartva.

jog
Corporation

Uj

Minden

Compaq?

fiam ij>la.f)e vajon

ént

Computer
Corporation.

s^Hnra?

Compaq
Computer

a
válasz

Compaq

>bb

iLCliJ

gOfiüO

mennyit. Emberek

számimatnak^Compaq-ra

és partnereire.

világon.

Minségi eszközök

együtt

COMPAQ.
Legjobb

mim

Nem véled™

és szolgáltatások, érték és ü

válasz.

www.compaq.hu

és vállalkozások

jelentik az informatil

NO

rj

u

u

legtöbb IS mi tógépét a

sdhízmtrattf

Likimíi

1

iz

k

ndezek

egyali

124 Budapest, Németvölgyi út 97. Telefon: 458-5555, 457-3600

//

,

ALARMIX
Karácsony közeledtevel

Internet

kedvezményekkel

rendkívüli

szeretnénk kedveskedni válamen nvb 8 éafe. nk elfizetnknek:

^^^

Az év hátralév
a hálózaton

t

ne szébení^2

ra között
(

ö@ttia q^jn^s^^^iik,

Amennviben.mea áztidénTe frzet.áMelie i1l999-es
szében a szolgáltatási
1998 átralé

evre,

d limentesefLbiztositi u k!

Több, mint 15

díjcsomagunk

uj

garantálja,

hogy mindenki
i

w

megtalálja az igényeihez és pénztárigájához, leginkább ill

megoldást,

de.

sem

ha rn^gféz

Üzleti

is

gondoltunk, számos, igen

kombinált szolgáltatás csomagot

1998 december elsejétl
egyéni csomagok összeállítására

elfizetinkre

elég,

is

mód

állítottunk

kedvez

árú

össze részükre.

Közös vonásuk, hogy

van!

mindegyik mellé díjmentesen biztosítunk
3,

vagy akár 10 megabyte

WWW területet,

és 1998 december elsejétl

Néhány példa árajánlatunkból:
MB mailbox, napi 24 óra: 8670 Ft/év

a domain regisztráció

E-mail, 2

Teljeskör hozzáférések:

is

ingyenes!

(*.hu domainekre)

2500 Ft/hó
900 Ft/hó
havi 20 óra: 2800 Ft/hó
havi 50 óra: 3300 FVhó
havi 100 óra: 4125 FVhó
40

napi

havi

1

perc:

0

óra:

díjcsomagok:

Üzleti

havi

10

óra,

korlátlan,

3 mailbox,

amerikai referenciákkal

WWW,

(erba '96

domain név: 6000 FVhó

5-22 óra között
üzleti

Professzionális Web-design, On-line boltok, adatbázisok,

2 db mailbox: 4200 Ft/hó

8-20 óra között
saját

1

WWW,

saját

ISDN (64

korlátlan,

5 mailbox,

Tel:

domain név: 9000 FVhó

kbiVs):

kft.)

1131 Budapest, Jász
http://www.erba.hu

18500 FVhó

u. 5.

239-0760/117
•

e-mail: info@erba.hu

Ev végi béreltvonalas akciónk
\Folyamatosan bvítjük

csemege nagyfelhasználóknak!

igazi

országos hálózatunkat,
Ha az év végéig bármelyik

béreltvonalas szolgáltatásunkat

szolgáltatásunmáchelyi hívással érhet

megrendeli, és egy éves szerzdést köt 1999-re,

az alábbi körzeteHeJies területérl:
•

Elengedjük az egyszeri csatlakozási

•

A béreltvonal

díjat

/

kiépítésének költségét átvállaljuk

ff

szükséges berendezéseket

1998 hátralév részében a

•

/

szolgáltatást

I

díjmentesen biztosítjuk

ff

Újdonság! Béreltvonali szolgáltatásunk

már a

MATÁ Vf™*-”**

keresztül

igen

p!/'A' ,*
F''

'V

is

V

-

//*!

hálózatán

igénybevehet,

kedvez áron

^
£
* í

22 23 26 34 94 96 99

ff

Díjmentesen üzembe helyezzük a

•

1

jf
ff
t
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1lWl81BudaFe^Oombmal!u^l
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tzmailJuammalamimefi
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íünnin f\
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Kiszivárgott információk szerint országszerte rendkívüli

bekövetkezésétl tarthatunk. Jön ElenderMan, és
vásárol

korlátlan Intomet-szolgáltatást

íJíj/jiJ.

események

letöri az árakat.

Ha Ön most

az Elendernél, gazdagabb lesz
"S

egy 33.600 bps sebesség modemmel

+

3 e-mail címmel

is.

És arról

+

még nem

saját
is

domain névvel

+

3

MB web tárhellyel

beszéltünk, mennyit gyarapodhat

s.

az Internet használata

áltál.

Kémeink jelentették, hogy ElenderMan bárhol felbukkanhat:
lakásának közelébl

is

indíthatja. Támaszpontjairól az

akcióit akár az

Ön

Elender ügyfélszolgálatán

érdekldhet.

elender
Semmi sem

lehetetlen

Elender Informatikdí üt. Tel.: 465-78<ro4-*Fáx: 465-7899; 1134 Budapest, Váci út 37

http://

www.

elender. hu

