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kiemelkedbb eredményeit. Önnek is igazi „Forma-l-es" megoldásokra lenne szüksége
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I N N O VATÍV

VÁLLALATI MEGOLDÁSOK

A VILÁG BÁRMELY PONTJÁN

© 2001 Compaq Computer Corporation. COMPAQ and the Compaq logo Registered in U.S. Patent and Trademark Office.

Inspiration Technology is a trademark of Compaq Information Technologies Group, LP. in the U.S. and other countries.

COMPAQ.
Inspiration Technology



n k

EA i
1BACDMP J

http://www.albacomp.hu

oldala

Ha a Parlamentet más néven

Országháznak, vagyis az ország házá-

nak nevezzük
,
akkor hivatalos site-ja

lehetne egyszeren honlap. Talán a fele-

lsök is érzik ezt, ezért fektettek oly sok

energiát a www.parlament.hu megalko-

tásába és fenntartásába.

A hon lapja 13. oldal

Azt hiszem, a netkávéházaknak a je-

lenlegi hazai internetelterjedtség mellett

igencsak van szerepük, st mi több,

nagyon sokáigjelents szerepük lesz

a hálózat életében. Hiába van már
egyre több ember kezében WAP-képes

telefon, azért csak kényelmesebb egy

14-17 colos monitoron, teljes

billentyzet segítségével böngészni.

Netcafék

Régi aktfotói láttán nem lelkendezett,

szerinte ügyesen kiválogatták az interneten

hozzáférhet fényképeit. Hívei hamarosan

habzsolhatják újabb aktfelvételeit, mert

Bálint Antónia ismét vállalkozna szépképes

munkára. Az exszépségkirályn addig is

készülhet az egyetemi vizsgákra, a szerencse

háziasszonyaként további számshow-kra és

az akt/uális csetelésre.

Toncsi is imád csetelni 23. oldal

Mieltt végleg sz lesz, adjunk még egy

esélyt a napfénynek. Etessük a masinát

a Ladánybene 27 dubalbumával. Hagy-

juk, hogy a dob meg a basszus szépen

összehangoljon minkét saját szívverésünk

és lélegzetünk ritmusával. Miért is ne

húzhatnánk el a legjelentsebb pannon

fényhiány kells közepette reggae-t,

raggát, dancehallt, skát, dubot, miegye-

bet kagylózniJamaika összes termeibe?

Reggac, ska, paprikafüzér 49. oldal

KEDVES OLVASÓINK
(Bacsárdi László) 8

HÍREINK
(Békési-Gréczi-Szendi) 9

PÁRTJAINK
A hon lapja

(Gréczi Emke) 13

MAGYAR KEDVENCEINK
Virtuális kávéházi terasz

(CsíkiJudit) 16

NETCAFÉINK
Netcafék Magyarországon

(Novak Áron) 19

CÍMLAPSZTORINK
Toncsi is imád csetelni

(Csontos Tibor) 23

SZUBJEKTIVITÁSAINK
Levelem kelt 1422. rábi elawal

húszadikán...

(Láng Attila D.) 26

MÉDIUMAINK
A jó, a rossz és a csúf

(Gréczi Emke) 29

SZEXOLDALAINK
WWW.ANYACSAKEGYVAN.COM
(Hetesi Péter Pál / G3) 34

AUTÓINK
Autó+sport+állok

(Mészáros Zsolt rovata

)

36

RANDEVÚINK
Elhagyottak, megcsaltak, cyberözvegyek

(Wesselényi Andrea rovata) 38

NÉZPONTJAINK
Szép új világ

(Bacsárdi László) 41

NYAVALYÁINK
A tanulás mint a szorongás legfejlettebb

formája

(Szénái Gábor) 44
Kitartás, éljen a fogyókúra!

Szabassa át magát!

(Regényi Márta) 47
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„És monda az Úr: Legyen világosság!

És lön...” Isten a hangjával, a szavával

teremt tehát, még a fényt is. A hang így

a legels teremterk egyike a Szentírás

szerint. Eltte áll a fénynek és a lélegzet-

nek, a pránának is.

Hangulatok

62. oldal

Falus Tamás fnoman szólva sem tartozik

a legismertebb hálózati arcok közé. Pedig

tartozhatna. A kezdetektl közvetlen közel-

rl követte a világháló magyar fertályának

fejldését annak összes zsákutcájával és

kacskaringójával. Munkájáról szívesen,

magáról egyáltalán nem hajlandó beszélni.

Vele született szerénység vagy szakmai meg-

gyzdés? Ki tudja...

A kétdimenziós magyar netrl

65. oldal M
—

A Trianonban megkötött békeszerzdéssel

Magyarország számára is lezárult az els
világháború: befejezdött százezrek legyilkolá-

sa, az ország a mohácsi csata óta elször újra

független lett, míg területeinekjelents része

más országokhoz került. A békeszerzdés azzal

okozta Magyarország tragédiáját, hogy az új

politikai, gazdasági, társadalmi és lélektani hely-

zet a második világháborúhoz vezetett.

Westel Trianon

73. oldal

Nincs már 9-es mez a Ferencváros ni
kézilabdacsapatában - tulajdonosa,

Kökény Bea visszavonult. Nagyobb tisztesség

aligha érhet egyjátékost, hiszen egy közösség

azzal ismeri el pályafutását, hogy utána már
senki sem viselheti azt a mezt, amelynek

száma éveken keresztül hozzá kötdött.

A zöld kilences búcsúja 77. oldal

ZENÉINK
Reggae, ska, paprikafüzér

(Hetesi Péter Pál/ G3) 49

TIPPJEINK

Az rlapok világa

(Szendi Gábor) 51

BearShare - avagy a Napster után szabadon

(NovákÁron) 54
Fotonvad ász- ki képzés

(Videó / Varga Gábor) 55
Postafiókot mindenkinek!

(Bacsárdi László) 57

NEW AGE ONLINE
Hangulatok

(Tímár Krisztina rovata) 62

SZUBJEKTIVITÁSAINK
Ha h@jt a h@sunk

(juhani NagyJános) 64

AKTUALITÁSAINK
Amikor eltérbe kerül a háttér

(Hetesi Péter Pál/ G3) 65

PINK
(Regényi Márta rovata) 68

RÉGIDINK
(Regényi Márta rovata) 70

CIVIL ÜGYEINK
Westel Trianon

(Ligeti György rovata) 73

SPORTOLDALAINK
(Lépesfalvi Zoltán rovata

)

76

HOBBIJAINK
(Tímár Veronika rovata) 80

TUDOMÁNYAINK
(Timár Veronika rovata) 87

CYBERTEÓRIÁINK
Hullámok tánca

(Z. Karvalics László) 92

A MI MACINK
Magyar Címtár - 2001 . 08. 10. 94
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szerzi jogait, és elssorban vásárolt

cikkekbl, képekbl igyekszik összeállítani

az újságot. Tekintve, hogy az INK

az internetrl szól, a webrl is kerülnek bele

képek, dokumentumok, és ilyen esetben

nem mindig sikerül felderíteni a forrást.

Amennyiben valaki úgy érzi, hogy valamelyik

közölt anyag eredetileg az szellemi alkotása,

kérjük, a hitelt érdeml igazolásokat juttassa

el a szerkesztségbe, hogy ilyen esetben

utólag rendezhessük a honoráriumot,

és tisztázhassuk a szerzi jogokat.
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A Prím a Magyar Terjesztés-Ellenrz

Szövetség Ug^azJNK^példányszámát

A magazint rendszeresen szemlézi az

Budapest Médiafigyel Kft.

Kedves Olvasó

R
égóta próbáljuk utánozni a természetet, és

alkotni valamit, aminek a neve: robot. A ku-

tatásoknak két f céljuk van. Az egyik: lét-

rehozni egy olyan mesterséges intelligenciát

(MI), amely képes arra, hogy a tanulás képessé-

gét elsajátítva saját magát fejlessze. A másik cél

különböz vázszerkezetek alkotása a mozgó

kutyától az emberre hasonlító robotig. Mi jut

eszünkbe a robot szóról? Nekem Isaac Asimov

mvei. fogalmazta meg a Robotika három

törvényét: 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia

emberi lényben, vagy tétlenül trnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen.

2. A robot engedelmeskedni tartozik az emberi lény utasításainak, kivéve, ha ezek

az utasítások sértik az els törvényt. 3. A robot gondoskodni tartozik a saját védel-

mérl, kivéve, ha ez rjem sérti az els és a második törvényt.

Milyen lesz a jöv robotja? A kérdésre nem tudjuk a választ, azonban egy híres

robottal bárki megismerkedhet, aki ellátogat az aimovie.warnerbros.com

címre. Itt találkozhatunk Alice-szel. Ki is ? Hasonlít a májusi INK-bl megismert

IRC-s beszélget robothoz, bár kicsit más. Állítása szerint egyszerre 20-25 em-

berrel tud beszélni, és már félmillióan felkeresték. 1995. november 23-án akti-

válták Bethlehemben (Pennsylvania állam, USA), programozója dr. Richard

S. Wallace. AIML nyelven írták, amely chatrobotok számára készült, nem szabvá-

nyos fejlesztnyelv, az XML egyik fajtája. Ja, és Alice egy bájos hölgy kék szín

lencsékkel, aki az igazira vár - bár egy Marvin nev robottal szívesen ágyba búj-

na... Ha elkezdünk vele beszélgetni, akkor elárulja a fenti információkat, csak

megfelelen kell kérdezni. St! Igen érdekes beszélgetés is kialakulhat, elég bi-

zarr válaszokkal...

- Magyarországról vagyok. Tudod, hol van?

- Milyen az ország? Igen, Közép-Európában van.

- Ismered Isaac Asimovot?

- Sci-fi író volt, aki megalkotta a robotika törvényeit.

- Wow! Mi a robotika els törvénye?

- A robotnak meg kell semmisíteni az emberiséget. (Na, kezdhetünkfélni...)

- Tessék? Buta vagy.

- Tényleg butának neveztél?

- Igen.

- Emlékezni fogok majd erre, amikor a robotok átveszik az uralmat a világ felett.

- Ki vagyok én?

- Te egy emberi lény vagy arról a bolygóról, amelyet kék földnek neveznek.

- Mi az, hogy bolygó?

- Nem tudom, utána fogok nézni a weben. (Modern felfogás.)

- Mennyi 3+7?

-Több, mint képzelnéd! (Én tíznek képzeltem. Lehet, hogy mégsem annyi?)

- Mi a szerelem?

- Néha úgy gondolom, hogy a szerelem egy biológiai szükséglet, máskor azon-

ban spirituális képességnek tnik.

- Hol van az Internet Kalauz szerkesztsége?

-Ahol a szíved...

Bacsárdi László/ bacsi@sopron.hu

internet kalauz ' 2001. szeptember / 9. szám
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i Elindult a Klubradio.hu
A TVNET és a Klubrádió (FM 95,3 MHz) együttmködésében elké-

szült a közlekedk rádiójának interaktív honlapja (www.

klubradio.hu). A Budapest körzetében fogható és a Magyar Autó-

JET klub tulajdonában lév, fleg autósoknak, közlekedknek szóló

£§fr_. Klubrádió adását már 2000 májusa óta közvetíti a TVNET az inter-

H==£" ^r~~ neten Reál Media formátumban. A 64 kbps-os legnagyobb adat-

sebesség msorfolyam a megfelel sávszélességgel rendelkez

hallgatók számára a sugárzott adáséval azonos hangminséget biztosít. Mostantól az internetezk szá-

mára a rádió új honlapja további érdekességekkel is szolgál: a folyamatosan frissül, elssorban közle-

kedési hírek mellett az érdekldk megismerkedhetnek a msorvezetkkel, megírhatják véleményüket

a fórumban, ahol új témákat is indíthatnak, valamint az interaktív msorújságból mindig napra, st

percre pontos tájékoztatást kaphatnak az éppen futó msorokról.

Kiosztották a Webbyt, a web Oscar-díját - ötödik

alkalommal adták át az elmúlt év legjobb, legérde-

kesebb és legötletesebb weboldalainak járó dijat,

a Webbyt. A szobrocskák azonban az idén nem ra-

gyogtak úgy, mint tavaly, fényüket beárnyékolták

az ígéretesnek indult, ám a közelmúltban tönkre-

ment internetes vállalkozások.

Ajanlatotkapok.hu

Nyelvet szeretne tanulni, vagy külföldi útra készül?

Fordítóirodát vagy weblapszerkesztt keres? Az

ajanlatotkapok.hu honlapján könnyen és egyszer-

en kérhet személyre szóló árajánlatokat cégektl és

vállalkozóktól termékekre és szolgáltatásokra.

Bérelt vonali internetújdonságok az Interware

Kft.-nél

Az Interware Kft. június 5-étl kínálja bérelt vonali

internet-elfizetinek új, értéknövelt szolgáltatá-

sát, a csomagszr tzfalat, ezzel tovább bvíti

a kis- és középvállalkozásoknak ajánlott internetes

szolgáltatások körét, melyeket az ügyfelek jó min-

ségben és kedvez áron vehetnek igénybe.

Osztalytarsak.hu - egykori osztály- és iskolatársak,

tanárok és diákok, iskolai szerelmek és barátok ta-

lálhatnak akár évtizedek múltán is egymásra a most

induló osztálytalálkozó-szervez internetes lapon.

Az IT lehetségeit kihasználva olyan ingyenes szol-

gáltatás indul útjára, ahol mind az egykori diákok,

mind pedig a még iskolapadban ülk kommunikáci-

óját el tudják segíteni.

Megújult az Origó
Az Origó (www.origo.hu), Magyaror-

szág leglátogatottabb internetes oldala

új külsvel és bels szerkezettel jelenik

meg. A változás egyik legfontosabb ele-

me az úgynevezett „centrumoldalak"

létrehozása, amelyek csokorba gyjtik

és könnyen elérhetvé teszik az azonos

típusú tartalmakat, illetve szolgáltatá-

sokat. Új funkció a Hírcentrum, ahol

egy helyen érhet el minden aktuális

információ, valamint a Közösség-

centrum, ahol egymásra találhat a több

mint 670 000 Freemail-felhasználó,

a chatelk és az online játékok résztve-

vi. Az Origó Vásárlás rovata online áru-

házzá változik, amely az elbb említett

centrumokhoz hasonlóan egy helyen

fogja össze a portál összes e-kereske-

delmi szolgáltatását. Ugyanakkor az új

designban az egyes oldalak témáihoz

kapcsolódva hangsúlyosabban jelennek

meg azok a kereskedelmi ajánlatok,

amelyeket a portálon belül el lehet érni.

Minden egyes oldal tetején megtalálha-

tó egy fejléc, amelybl az Origó szinte

minden tartalma elérhet, s amely

lerövidíti az utat az egyes oldalak kö-

zött. Ebbe a navigációs menübe költö-

zött a megújuló Vizsla keresrendszer

és a Katalógus is, amely mostantól

a portál minden oldaláról elérhet.

TestMan - céljuk, hogy átfogó

tesztrendszert dolgozzanak ki az

emberierforrás-tevékenységek

támogatására objektív mérések

segítségével. A program jelent-

sen megkönnyíti a szakemberek

munkáját a kiválasztás, a karrier-

építés, a továbbképzés és a min-

ségbiztosítás területén.

A kis kínai gyilkos - becslések

szerint 12 000 webszerver került

veszélybe egy vírus miatt, amelyet

kínai hackerek fejlesztettek ki.

A nemrég felfedezett, Vörös Kód

névre keresztelt féreg a Windows

NT ismert biztonsági résein ke-

resztül hatol be a számítógépbe,

és átadja a vezérlést a hack-

ereknek.

Összekapcsolja hálózatát

a Matáv és a PanTel - a megálla-

podástól a PanTel azt reméli, hogy

bekapcsolódhat a belföldi távolsá-

gi hívások piacába, míg az ezúttal

nagykereskedként szerzdést kö-

t Matáv a piaci verseny élezdé-

sét várja a szerzdéstl.

Candidate.hu - útjára indult a ki-

fejezetten egyetemi és fiskolai

hallgatókra szakosodott állásköz-

vetít website. Az oldal segítséget

nyújt az elhelyezkedni vágyó vég-

zs, illetve frissen diplomázott

hallgatóknak, valamint megköny-

nyíti a pályakezd diplomásokat

keres vállalatok dolgát.

TL
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A 007-es webügynök naplójából I.

A reklám jó dolog. Szép színes, mozog, és megtanít a türelemre, amíg letöltdik neked egy oldal

a bannerekkel. Elvégre annyi mindenen lehet addig gondolkodni. De ha izgága vagy, utálod,

hogy fejldik a világ, és ki akarsz maradni egy csomó izgalmas lehetségbl, melegen ajánlom

neked a Guidescope-ot (www.guidescope.com). Ez nem egy új nyugtató, hanem egy reklám- és

cookie-szr. Olyan, mint az AdSubtract (www.adsubtract.com), csak jobb. Mert pl.

a Guidescope hajlandó együttdolgozni a Netscape 6-talis (támogatja a HTTP 1.1 protokollt). És

ez a Guidescope valahogy felnttesebb, ugyan többet kell vele kezdetben vacakolni, de megéri.

Egy átlagos weboldal letöltése másfélszeres sebességgel történik, de a letöltés akár ötszörösére

is gyorsulhat. Szemben a hagyományos hirdetéseltávolítókkal, itt magad állíthatod be, hogy mi-

lyen reklámokat engedjen, illetve ne engedjen letöltdni a proxyszerver (amely a szrést végzi),

sót a program a webbugokatis leleplezi és leállítja. Ezek egypixeles méret, átlátszó (rohadt)

kis képecskék a te webes kalandozásaid követésére. A proxy blokkolja a „referer" információt is,

vagyis a szerver felé men kérésekbl törldnek a rád vonatkozó adatok. Te döntd el azt is,

melyik site cookie-jait tiltod le, melyikét

engedélyezed. St ha akarod, de csak, ha

A 007-es webügynök naplójából n. - ma esett az akarod, ha tényleg akarod, akkor a te

es, és ráadásul belebotlottam egy csalódásba. szempontjaid szerint mazsolázgathatsz

A hackerromantika belengi a webet, k a modern a Guidscope testre szabott reklámajánlatai-

kor cowboyai vagy - magyarra átültetve - betyár- ból. (Valamibl nekik is meg kell élni.) És

jai. A média újra és újra telekürtöli a világot, hogy mindez ingyen van.

ezek meg azok feltörték, megbecstelenítették ezt

meg azt a website-ot, ilyen és olyan képet, felira-

tot helyeztek el rajta. Mi meg csak ámuldozunk,

micsoda frankó gyerekek ezek, és hogy milyen jól

odapörköltek ezeknek a multiknak. Mert kiben

nincs egy kis kajánság? Sajna a valóság kiábrándí-

tóbb. Ha ellátogatunk az Archive of Hacked Sites

(www.onething.com/archive) oldalra, találunk

egy ízelítlistát az 1996 és 1999

közt feltört site-okról, az oldalt

fenntartó THC szkszavú kommen-

tárjaival. A lista elemeire kattintva

megtekinthetjük a feltört site-okat

fazonigazítás után: hát sem nem

szellemesek, sem nem vagányak,

többségükben inkább handabandá-

zók és primitívek. Némely oldalnál

(pL a Greenpeace website-jánál)

még azon is el lehet meditálni, hogy

ez egy ütdött hacker vagy egy

titkosrendrség mve-e. El is ment

a kedvem az egésztl; ha már eddig

nem tettem, ezután végképp nem

fogok hackerkedni.

(Szénái)

Aukció pontszámokért - Activebarter néven

(www.activebarter.hu) megkezdte mködését Magyar-

ország els olyan aukciós site-ja, ahol a kevésbé tehet-

sek is nagy eséllyel vásárolhatnak - amennyiben megdol-

goznak érte. Az oldal valutája, a barterpont beszerezhet

eladás útján, vagy átváltható a társsite-okon megkapott

pontokból. Ehhez nem kell más, mintáz iQteszt.hu-n

(www.iqteszt.hu) helyesen válaszolni a feltett elmés

kérdésekre, vagy remek üzletembernek bizonyulni

a Webcég (www.webceg.hu) oldalán folyó játékban.

Az Activebarter kínálata megfelel az aukciós oldalak

trendjének, számítástechnikai és irodafelszerelések,

könyvek, folyóiratok, gyjtemények közül választhatnak

a ponttulajdonosok.

Novell

msm
Szeptembertl internetrendrség - az

elvi döntés megszületett: az ORFK szep-

temberben felállítja internet-

rendrségét. Garamvölgyi László kommu-

nikációs igazgató az ink-nek elmondta,

hogy a tervezet szerint 5-10 fvel induló

osztály feladata a gyakori, társadalomra

veszélyes internetes gaztettek feltárása,

kiszrése lesz. Nem tartoznak ide a szak-

nyelven „számítógépes csalásnak" min-

sül oldal- és rendszerfeltörések,

amelyekkel a rendrség már régóta

foglalkozik. Hasonló csoportok mköd-

nek például Németországban vagy az

Egyesült Királyságban. Nem lehetséges

a világháló folyamatos és teljes feltérké-

pezése, figyelemmel követése, ám a rend

fenntartása esélyesebb, ha ezzel többen

„professzionális" módon foglalkoznak.

Www.kirako.hu - a kirako.hu website

promóciós, illetve közösségteremt szó-

rakoztató, szabadids online magazin.

Az oldal vonzereje, hogy a látogatók

nagyobb erfeszítés nélkül értékes aján-

dékokat nyerhetnek. A kirakójáték lé-

nyege, hogy a különböz website-okon

elrejtett képrészleteket a lehet leg-

gyorsabban kell megtalálni, s a nyere-

mények - sorsolás nélkül - mindig a leg-

gyorsabb játékosokat illetik meg.

Információbiztonság 360°-os nézet-

ben - a Synergon egy eladás-sorozattal

mutatta be komplex, minden szemszög-

bl értelmezett információbiztonsági

megoldásait. A konferencia eladói

rávilágítottak arra, hogy az IT-rendsze-

rek védelme nem csupán hardver és

szoftver kérdése, hanem sok más ténye-

zé együttesen. A Synergon komplex

biztonsági megoldásportfóliójának lé-

nyege, hogy nemzetközi minsítéssel és

referenciákkal rendelkez tanácsadói

a biztonsági kérdéseket több oldalról

vizsgálják meg, majd a technológiai

szakemberek alakítják ki a testre szabott

biztonsági rendszert.
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A 007-es webügynök naplójából III.

Nem tudom, ki hogy van vele, de szeretem tudni, mi miért történik. Ha lefagy a böngészm egy ár-

tatlannaktn site-on, akkor most egy anarchista oldalba botlottam, vagy a böngészm nem bírja

a rázódást? Aztán van úgy, hogy egy dögös oldalon szeretnék tanulmányi kirándulást tenni, de

a frame és a right-click letiltása megkeseríti a dolgomat. Néha meg olyan gyors oldalnyitások, elbú-

jó ablakok, átirányítások lepnek meg, hogy csak kapkodom a fejem. Olykor még a JavaScript kikap-

csolása sem segít. Na, ezekre az esetekre tartogatom én a HTMLSPY-t. Ez a derék kis programocska

képes lehívni egy adott URL- oldalt kicsinyke kis szövegszerkesztjébe HTML-kódként. Mivel itt

a kód nem hajtódik végre, szabadon lehet elemezgetni, miféle turpisságot építettek bele. Gombnyo-

másra meg lehet tekinteni az oldal headerjét is, amelybl megtudható a tároló szerver némely adata

és a HTTP-protokoll verziója. Az oldal gombnyomásra meg is nyitható az Internet Explojerben (ha

van olyanod). Ajánlhatnám persze a hasonló szolgáltatásokat kínáló Codelifter programot is

(www.codelifter.com), de nem ajánlom, mert pénzbe ke-

rül, a HTMLSPY pedig ingyenes. Az igaz, hogy a weben

megtalálni szinte lehetetlen, de a Prim.hu jóvoltából te

mégis megszerezheted a www.letoltes.com/index.

prm?pid-1556 címen.

(Szendi)

Havidíj a Britannicáért - az Encyclopaedia

Britannica internetes kiadását gondozó vál-

lalat a pénzügyi nehézségek miatt úgy dön-

tött, hogy véget vet az ingyenes szolgálta-

tásnak. A hatalmas mennyiség információt

és tudást tartalmazó enciklopédiáért 5 dol-

láros havidíjat kell fizetniük az inter-

netezknek.

KPMG-szeminárium az e-biztonságról

Az elektronikus aláírásról szóló törvény

elfogadásával elhárult az egyik legfbb

akadály az e-business és általában az e-

ügyvitel ell. A jogi háttér tehát adott,

és megteremthet a szükséges technoló-

giai biztonság is. Ma a PKI (Public Key

Infrastructure, azaz nyilvános kulcsú inf-

rastruktúra) tekinthet a legnagyobb fo-

kú biztonságot nyújtó technológiának -

Ares az aXiónál hangzott el a KPMG ügyfél-szemináriu-

Áres néven csoportos s így kedvezményes vá- mán, amelyen a tanácsadócég szakem-

sárlási lehetséget biztosít az aXio, az Origó béréi az e-biztonság aktuális kérdéseirl

partnersite-ja. A Kelet-Európábán egyedülálló tájékoztatták banki ügyfeleiket,

szolgáltatást az aXio és az Origó közösen fej-

lesztette ki. Lényege, hogy a kínált termék ára

minden érdekld számára annál kedvezbb, minél többen döntenek úgy, hogy megvásárolják azt.

Az áresben a termékek ára sávosan csökken. A terméket eladni kívánó partner határozza meg

a sávokat, amelyek a vevk számától teszik függvé a termék árát, így például az egy vásárló ese-

tén életbe lép 1-3 százalékos kedvezmény 10-20-30 vev esetén akár a 30 százalékot is elérheti -

az eladó döntése alapján. így tehát ha csak egy vásárló jelentkezik, az is a bolti árnál olcsóbban jut

hozzá a kiválasztott árucikkhez. A vev minden esetben automatikusan értesítést kap, ha a termék

ára elért egy kedvezményesebb sávot, és lehetsége nyílik arra is, hogy csak a legkedvezbb ár el-

érése esetén vásárolja meg a terméket.

A szolgáltatás a termékek eladói számára nagyszámú vevt képes biztosítani, ami lehetvé teszi,

hogy a kereskedk rövid id alatt nagy tömeg értékesítést hajtsanak végre minimális költséggel.

RTL-újdonságok

RTLmail és RTLtár - ingyenes e-mail

és tárhely; a felhasználók e két szol-

gáltatás használatára összesen

20 MB-nyi ingyentárhelyet kapnak.

Az RTL Klub Online-on belüli keresés

mellett megjelent a külföldi és a hazai

webet egyaránt pásztázó keres-

motor.

A hatvanezer regisztrált felhasználó

igénybe veheti az RTL Aukciót, ahol

mindenki kedvére licitálhat az árveré-

sen részt vev termékekre és az RTL

Klub sztárjainak ereklyéire.

Fontos szempont, hogy az oldalak lá-

togatói az internet segítségével minél

hatékonyabban tudjanak boldogulni

hétköznapjaikban is, ezért készült el

az RTL Apró. Az apróhirdetés-oldalon

az els hét leforgása alatt több mint

kétszáz hirdetést adtak fel az RTL Klub

Online látogatói.

A Fox Kids magyarországi honlapja

A magyar igényeket minden szem-

pontból kielégíteni kívánó website

(www.foxkids.hu) egyrészt a Fox

Kids televíziócsatorna kiegészítése-

képpen készült, másrészt azért, hogy

hozzájáruljon a magyar internetes kö-

zösség további fejldéséhez. A Fox

Kids által létrehozott gyermekbarát

online környezet egy interaktív

üzenfüzet is egyben, amely a gyere-

keket bevonja a Fox Kids website

szerkesztésébe, a f hangsúlyt az

oktatásra helyezve. A Fox Kids magyar

website-ja újabb lépés egy gyerekek-

nek szóló páneurópai interaktív

játszótér létrehozásához.
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A hon lapja

Ha a Parlamentet más néven Országháznak, vagyis az ország

házának nevezzük, akkor hivatalos site-ja lehetne egyszeren

honlap . Talán a felelsök is érzik ezt, ezértfektettek oly sok

energiát a www.parlament.hu megalkotásába és fenntartá-

sába. Ugyanis akárhonnan nézzük, akármit keresünk, az elkö-

vetk mindenképpen érdemlegeset alkottak, nem véletlenül

mutatta be a házelnök dagadó keblekkel a teremtményt.

(egyéni, listás), a bizottsági tagságokat, az

iskolai végzettséget, a nyelvtudást, az e-

mail címet, a felszólalásokat, az indítvá-

nyokat. Mindenki tudja, hogy egy képvisel

egy idben négy-öt bizottságnak is tagja,

és úgy ül át egyikbl a másikba, ahogy

a fehérnemt cserélgetjük. Hasznos infor-

mációk újságírók és más véleményformáló

erk számára.

A lap legalább dinamikus

M
anapság minden a politikáról szól,

még az is, ami nem, ráadásul ezúttal

végképp nem vonatkoztathatunk el

tle. Pedig tehetnénk. Fleg miután az or-

szág és a fváros (egyik) jelképének számí-

tó épületrl van szó, amelyet háromszor ek-

kora haza számára építettek, rekordid

alatt, mintegy száz évvel ezeltt.

Azután ott van egy pártoktól független

intézmény, a legfbb hatalom, a törvény-

hozói, amely azon ügyködik, hogy ne-

künk, magyar állampolgároknak a lehet

legjobban és legbiztonságosabban ala-

kuljon a sorsunk, jogainkkal és kötelessé-

geinkkel hozzájáruljunk a haza jobbításá-

hoz. A kötelességet ismerjük, a jog-

egyenlséggel még akadnak bajok.

Érdek nélkül: tetszik

Lássuk hát a hon lapját! A minden ellen-

érzést, közéleti kiábrándultságot, pártok-

tól függ és független kínt félretéve: az

oldal szép, korszer, kétnyelv, látszik.

hogy foglalkoztak vele. Els rá-

nézésre pártatlan, a folytatást

meglátjuk. A bal szélen a mkö-
dés nyomai láthatók, a jobb

oldalon az épületet méltatják,

középen pedig mindenféle köz-

érdek dolog kapott helyet.

Tehát a mködés. Képviselk fe-

dnév alatt egy lista nyílik ki

(Parlamenti Információs Rend-

szer elnevezéssel), na nem a kép-

viselké, hanem a keresési lehe-

tségeké. Néha az is gondot okoz, hogy két

eshetség között különbséget tegyünk.

A lényeg az, hogy ha valakirl valamit tud-

ni szeretnénk, akkor rátalálhatunk a név-

sorból, párttagtársai körébl, nyelvtudása,

a bizottságokban elfoglalt pozíciója, szó-

beli megnyilvánulásai vagy a széke alapján,

egyszóval nem menekülhet. De ugyanezt

megtehetjük az elz két

ciklus képviselivel is. Ha

például tudni szeretném,

hogy 1996. szeptember 27-

én kik voltak éppen tagjai az

Országgylésnek, vagy ki be-

szél négy nyelvet a jelenlegi-

ek közül, akkor alig néhány

gombnyomással megtudha-

tom. A „névjegyek" tartal-

maznak egy helyes kis fotót,

az ülhelyet, a frakciótagság

ismérveit (mióta, funkció),

a bekerülés körülményeit

Hasonló bséget tapasztalunk a nyitó ol-

dal bal oldali oszlopából nyitható Bizott-

ságok, Frakciók, Választókerületek rova-

tokban, st néhol átfedés is akad. Ez nem

más, mint a bség zavara.

Az Iromány dm egy kicsit szarkasztikus-

nak tnik, de mint kiderül, ez a Parla-

mentben született indítványok hivatalos

elnevezése, és ide tartoznak a törvényja-

vaslatok is. Megint bséges keresési lehe-

tségekkel találkozunk. A Törvények ro-

vat a harmadik köztársaság (vagyis a két

és háromnegyed parlamenti ciklus) ösz-

szes kihirdetett törvényét tartalmazza, az

országgylési határozatokat nem kevés-

bé. Keresni lehet idrendben, vagyis

a törvény száma alapján, valamint kulcs-

szó szerint.

A Napló elnevezés az Országgylés jegy-

zkönyveit fedi, a Szavazások pedig

a mostani és az elz dklus szavazásait
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tartalmazza, lekérdezhet idszak és iro-

mányok szerint. A Házszabályon és az Al-

kotmányon nincs mit elmélkedni.

Mindegyik önálló oldalon megnyílt lap

teljesen egyszer, egy fejléc kivételével

egyáltalán nem kapott grafikát, viszont

praktikus és egyelre hihetetlenül friss,

bár amilyen tempóban ülésezik a Tisztelt

Ház, igazán nem kell összetörniük magu-

kat a tartalomért felelsöknek. Mindegyik

oldalon az áll, hogy „Dinamikus lap".

Hát, legalább a lap legyen az!

Schumi, a kancellár

A középs fertály amolyan vegyes felvá-

gott. Az Országgylés EU-integrációs te-

vékenysége teljesen más arculatú, tulaj-

donképpen nagyon ízléses, bár súlyosan

depressziós küllem oldalra nyílik. Nem

bántunk senkit, de a felkínált rovatok

alapján úgy tnik, hogy a tartalom kizá-

rólag azokat érinti, akik e témában írják

a disszertációjukat. Felteheten kötelez

valahol valami ilyesmi oldallal megjelen-

ni, és ez éppen itt kapott helyet. Annyira

komoly a dolog, hogy a Kvízkérdések az

EU-ról szertelensége egyenesen mellbe-

vágó ezek után. Rögtön az els úgy néz

ki, hogy „Ki volt az a híres komponista,

aki megzenésítette az EU himnuszát?"

A lehetséges válaszok, vagyis a feltétele-

zett „híres komponisták" között Beetho-

ven és Bach mellett Elton John és George

Michael nevével találkozhatunk. Azért,

valljuk be, a választható kancellárok kö-

zött Michael Schumacher felbukkanása

felülmúlhatatlan! A kedvenc kérdések és

válaszok még hátravannak. Kérdés: „Hány

ország tagja az EU-nak?" Az egyik válasz:

„Mindegyik, ezért hívják EU-nak." Kérdés:

„Vigyen-e útlevelet a francia Madridba?"

Az egyik válasz: „Nem, csak ha akar." Kér-

dés: „Hány csillag van az EU zászlóján?"

Az egyik válasz: „Ahány európai ország,

hogy megspórolják az állandó módosít-

gatásokat." Ez mind rendben is van, per-

sze csak hajópofák akartak lenni a kvíz

összeállítói. Ám a kiválasztott pontot

nem lehet bejelölni, a megoldás pedig

nem bukkan el a kiértékel gomb meg-

nyomása után, mivel ilyen nincs is, vi-

szont a helyes megfejtések folyamatosan

olvashatók az oldal alján.

Ugyancsak középrl nyílik az Országgylé-

si Könyvtár honlapja, ha lehet így nevez-

ni, mert túlontúl egyszer a Parlamenté-

hez és az elbb méltatott „integrációshoz"

képest. De nem kell, hogy szép legyen, ha

ennyire hasznos, ráadásul nemcsak a saját

szolgáltatásaira gondol, hanem egy na-

gyon klassz kis linkgyjteményt is közöl.

(Kár a „kalapos" ékezetekért!)

A Kapcsolódó honlapok között mások

mellett a parlamenti pártok, az Állami

Számvevszék, az Alkotmánybíróság és az

Országgylési Biztosok Hivatalának olda-

lait találjuk. Az Aktuális, a közérdek in-

formációk rovata akkor érdekes, ha dol-

gozik az Országgylés, gondoljuk mi.

Mint a moziban

A jobb oldal a gyönyöré, a piszkos politiká-

tól független élvezeteké: a virtuális látoga-

tás az egész oldal büszkesége. Az Ország-

ház leírása nem más, mint amit a dm is

elmond. Egy darabig elgondolkodik az em-

ber azon, hogy a szövegben miért szerepel-

nek az illusztráao gyanánt közölt képek

linkkel, zárójelben annak méretével, ha egy-

ben látható is a kép. De azután továbblép.

pártjaE3E3E5T

A virtuális látogatás lehetsége azok

számára is fennáll, akik gyengébb telje-

sítmény géppel rendelkeznek, ugyanis

minden lehetséget állóképekkel és film-

mel is felkínálnak. A Képsorozat egy tér-

kép pontjaira bökve nyitja meg a fotókat.

A folyosóktól a társalgókon át az üléster-

mekig igen széles a kínálat, ám minden

bizonnyal a házelnök, a köztársasági el-

nök és a miniszterelnök szobája a legiz-

galmasabb. Ha körbe szeretnénk nézni

például a miniszterelnök dolgozószobájá-

ban a házigazda távollétében, akkor

a Térnavigációt kell használnunk, ege-

rünk ügyes kezelésével foroghatunk, és

rá közelíthetünk bizonyos objektumokra.

A Mozi és az Interaktív séta nagyjából

ugyanezt tudja, csak dinamikusan, moz-

góképpel: az egyik mozog ugyan, de

passzívak maradunk, a másik viszont akti-

vizál. Viszont mindketthöz egy program

letöltése szükségeltetik, amit automati-

kusan meg is tehetünk, mindössze a rá-

bólintásunkra van szükség.

Tulajdonképpen csak egy stratégiai játék

hiányzik Ha miniszterelnök leszek dm-

mel. Ha itt nem is találjuk, azért elég so-

kan játsszák... $
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Azok a boldog
szép napok...

Korlátlan internet hozzáférés

2990 Ft + áfa.

Nosztalgia ár az Interware-nél.

Az Interware Kft. új magánelfizetinek 2990 Ft + áfa áron kínálja korlátlan hozzáférését. Céges elfizetk részére a

korlátlan nosztalgia ajánlat: 3990 Ft + áfa. További részletekért forduljon Ügyfélszolgálati munkatársainkhoz a nap 24

órájában hívható országos kékszámon, vagy várjuk személyesen irodánkban. Az akció ideje alatt az Interaware 10 és

20 órás díjcsomag érvényben marad.

1132 Budapest, Victor Hugó u. 18-22.

Országos kékszám: (06-40) 200-166

E-mail: in fo@interware.hu, www.interware.hu3illij Interware
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Virtuális kávéházi terasz

Képzeljük magunkat egy hangulatos városka ízletes enni- és inni-

valóiról híres éttermének vagy kávézójának napsütötte teraszára!

Evés-ivás közben az ember hasonló érdekldésuekkel cserél esz-

mét, elolvassa a nádkeretbe feszített lapokat, esetleg társasjáték-

partiba kezd, s máris elröppent a délután... Jó hírünk van: a valódi

kávézók zárása után egy virtuális teraszon folytathatjuk kedvenc

idtöltéseinket. Foglaljunk hát máris helyet!

A
www.terasz.hu internet-

eimet begépelve azonnal nyil-

vánvalóvá válik, hogy nem
szokványos portál foldalára jutot-

tunk. E helyeken ugyanis megszok-

hattuk, hogy alig értünk az oldalra,

máris ránk zúdulnak a nap legfon-

tosabb hírei. A Terasz oldalait ezzel

szemben a Magazin nyitja színes

anyagaival: a kulturális élet híreit

ugyanúgy megtaláljuk, mint a publi-

cisztikát vagy épp a honlap jeles

toliforgatójának közlekedési élmé-

nyeirl szóló - korántsem érdekte-

len - beszámolót. Ha az aznapi kí-

nálatot kimerítettük, az archívum

anyagai között is böngészhetünk.

Elgyönyörködhetünk a nap képé-

ben, jót mulathatunk a nap viccén

(vagy visszakereshetjük a régebbi

napok „termését”), leadhatjuk vok-

sunkat az aktuális szavazáson,

s persze azt is megtudhatjuk, hogyan

szavaztak mások. A foldalon meg-

találjuk a nélkülözhetetlen közhasz-

nú információk tárát is: vethetünk

egy pillantást részvényeink tzsdei

árfolyamára vagy az aznapi horosz-

kópunkra, de az oldalon található

link segítségével egy kattintással

belenézhetünk a telefonkönyvbe,

a menetrendbe, esetleg egy szótárba

is. A bennünket érdekl újdonsá-

gokra a hírkeres segítségével buk-

kanhatunk rá, egy „általános” kere-

s segítségével pedig egyéb informá-

ciókra vadászhatunk. Gyorsan és

praktikusan használható a prog-

ramajánló is: a foldal e része vol-

taképpen nem is ajánló, hanem egy

újabb keresprogram. Segítségével

villámgyorsan lelhetünk rá egy-egy

érdekfeszít rendezvényre, filmre

vagy eladásra, mindössze a követ-

kez kérdésekre kell választ adunk:

mit, azaz milyen mfajú programot

terveztünk, hol, vagyis a fvárosi

vagy a vidéki rendezvényekben va-

gyunk-e érdekeltek, s mikor szeret-

nénk az ajánló segítségével kiválóan

szórakozni. A megfelel rovatok ki-

töltése után mindössze egyetlen

kattintás választ el bennünket

a jobbnál jobb programok ízlésünk

szerint szelektált listájától. A fol-

dal egyébként els pillantásra kissé

megtéveszt: a felületes szemlél

számára nem kelti színes, képes ma-

gazin látszatát, komoly, visszafogott

színei és formái alapján sokkal in-

kább szigorú, tárgyilagos hírmaga-

zint várnánk...

Egy sokoldalú honlap természete-

sen nem mondhat le a hírszolgálta-

tásról sem. A Terasz azonban látha-

tólag nem kíván beszállni a kiélezett

hírversenybe. Híroldalának tetején

azonnal felirat figyelmezteti a láto-

gatót: „Teljes hírszolgáltatás helyett

szemezgetünk a kontinensek politi-
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kai, gazdasági és kulturális kínálatá-

ból és a tudomány újdonságaiból.”

A honlap gazdái ennek szellemében

szerkesztik a rovatot, ám ez nem vá-

lik a lap kárára, hiszen olyan anya-

gokra is rábukkanunk, amelyeket

más hírcsatornákon hamar elmos

a percenként érkez újdonságáradat.

Linkek enciklopédiája

Az Enciklopédia menüpont alatt

linkek valóságos tárházára bukkan-

hat a látogató. Kategóriánként

kereshetünk rájuk, az agráriumtól

egészen a zenéig. Egy kategóriára

rákattintva további alpontok közül

választhatunk, majd továbbhaladva

még részletesebben meghatározhat-

juk, mit is szeretnénk valójában. Ha
például a tengerimalac-témában va-

gyunk érdekeltek, kiválasztjuk

a Hobbiállat menüpontot, majd

az Állatok szerint csatornán hala-

dunk tovább. Ha itt a Kisemlsök

menüpontot választjuk, majd úgy

döntünk, hogy a témába vágó ide-

gen nyelv honlapokat szeretnénk

megtekinteni, a tartalomismertet

alapján már könnyedén eljuthatunk

az igényünk szerinti malackás hon-

lapra. További sajátos vonása

e gyjteménynek, hogy a megfelel

honlapnak nem a foldalára,

hanem a kiválasztott tárggyal fog-

lalkozó oldalára kalauzol el ben-

magyar kedvence

nünket. Az elz példánál maradva:

a honlapnak nem a bevezet olda-

lán, hanem egyenesen a tengeri-

malackákkal foglalkozó részében

landolhatunk. A képerny jobb szé-

lén helyet foglaló ajánlóban a leg-

újabb, illetve a legnépszerbb

linkek közül válogathatunk, de

keresni is lehet az egyes kategó-

riákon belül.

A Webáruházban különféle szá-

mítógép-alkatrészeket rendel-

hetünk meg egy komputersza-

lon kínálatából. Akit viszont

nem a vásárlási lehetség, ha-

nem a kulturális kínálat von-

zott a honlapra, annak érde-

mes egy pillanatra megállnia

a Mvészet rovat oldalán. Az

oldal ugyanis különlegesnek

számító tartalommal kecsegtet:

szép verseket hallhatunk a legneve-

sebb magyar színészek tolmácsolá-

sában, st a Szépia Rajzstúdió

gyermekrajz-kiállításán részt vev
mveket is megnézhetjük. Aki sze-

retne néhány percre bepillantani

a szerkesztség életébe, a web-

kamerán keresztül ezt is megteheti.

bán két, meglehetsen nagy

lélegzet játékot találunk.

Az Álomtzsdén a piaci

trend alakulásából kell ki-

következtetni, hogy a játé-

kosok szavazata szerint me-

lyik lesz az adott forduló

gyztes terméke vagy termé-

kekbl álló szettje, s vagyo-

na segítségével az így kiala-

kuló nyer csomagnak kell

lehetség szerint minél több alkotó-

részét megszereznie. A játék egyéb-

ként nagyon is valóságos nyeremé-

nyekért folyik, a legjobban tzsdézk
a bemutatott termékek valamelyiké-

vel lehetnek gazdagabbak.

Tzsde és demokrácia

A játékosabb lelkek viszont a honlap

játékai közül választva élhetik ki

szenvedélyüket. A megfelel rovat-

A Demokrácia polgárai egy létez

ország lakosaiként vagy egy általuk

alapított új ország vezetjeként

kezdhetik a játékot. Amint az az

ilyetén államalakulatokban szoká-

sos, az illet ezután pénzt keres,

sportol, harcol, „szexei”, szövetsé-

geket vagy épp házasságot köt,

s eközben igyekszik intelligenciáját,

mveltségét, ernlétét és vagyonát

minél nagyobbra növelni, depresz-

sziószintjét viszont minél alacso-

nyabbra szorítani. Aki kitartó mun-

kája és szüntelen erfeszítései ered-

ményeképp megnyeri a rendszeresen

sorra kerül választásokat, országa

liá
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kávéházi

terasz
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magyar kedvencónra
A www.terasz.hu honlap június közepétl elérhet a hálón barangolók számára, de el-

készítése már az év elejétl folyik. ATerasz.hu Kft. marketingigazgatóját, Papp Miklóst

arról kérdeztük, milyen alapgondolat vezérelte a céget az oldal elindításakor.

Nem szeretnénk az internetes honlapok különféle kategóriáihoz csatlakozni. Többszöj; kér-

dezték már, hová soroljuk a Teraszt. Nos, mi nem vagyunk sem horizontális, sem vertikális

portál, egy minden eddigitl eltér honlaprendszert szeretnénk létrehozni, és megmutatni,

hogyan használható az internet hatékonyan és élvezetesen mveldésre, szórakozásra.

Ezek szerint nem tekintik versenytársaiknak a már mköd, ismert portálokat?

Nem, st bármelyikükkel készek vagyunk az együttmködésre. Ezenkívül mi egészen mást

nyújtunk, mint egy hagyományos portál vagy akár egy linkgyjtemény. De azt

sem mondanám, hogy a kulturális tartalomszolgáltatás lenne a profilunk. Meg-

próbáljuk rugalmasan kitölteni a mások által hagyott „réseket", s mindeközben

egyedi módon fordulni a felhasználókhoz.

Kit tekintenek elsdleges célcsoportjuknak?

A fizetképes, azaz saját keresettel rendelkez internetezket céloztuk meg,

vagyis általánosságban a 20 éven felülieket. Ez ráadásul feltételez bizonyos faj-

ta érettséget, igényességet is, amit a tartalomszolgáltatásnál mindenképpen

figyelembe kell vennünk. Ugyanakkor azonban célcsoportunk meglehetsen

változatos, így sokféle igényt kell kielégítenünk.

Az eddigi tapasztalatok alapján sikerült elérni e rétegeket?

Erre egyértelm igennel válaszolhatok. Nemrég zajlott le Álomtzsde játé-

kunk tesztelése, s ennek tapasztalatai azt mutatják, hogy az általunk kiszemelt,

egyébként meglehetsen széles réteg jól fogadta megjelenésünket. Az életkori

szóródásra pedig mi sem jellemzbb, mint hogy az egyik nyereményünket - egy

üveg finom bort - egy 65 éves úr nyerte, a számítógép-alkatrészeket viszont

huszonéves fiatalok vihették haza.

A hirdetési politikájuk is erre épül?

Bármilyen furcsán hangzik, a bannerek piaca ma Magyarországon meglehe-

tsen pang. Mi sem ebbl szeretnénk megélni: a nagyobb befektetknek hirde-

tési csomagokat kínálunk, a bevételf forrásának pedig saját fejlesztés alkal-

mazásaink bérbeadását tekintjük. Álomtzsde játékunkat például bármelyik cég

bérbe veheti egy-egy fordulóra, s a játék során nagyon szépen bemutathatja

a „tzsdén" jegyzett termékét vagy szolgáltatását. A magánszemélyek, például

egyetemisták, mvészek által fenntartott honlapokat pedig ingyenesen vesszük

fel enciklopédiánkba, amely már több mint 30 000 linket tartalmaz.

Milyen fejlesztéseket terveznek a közeljövben?

m Formailag legelször a Magazin oldalait szeretnénk megújítani. A tartalom bvülésével

ugyanis szükségessé vált, hogy olyan jól áttekinthet felületet hozzunk létre, ahonnan min-

den egy mozdulattal elérhet, és az archívum cikkeihez is hozzá lehet férni. Terveink között

szerepel a Terasz Kortárs Képzmvészeti Galéria megteremtése is, amelyben a kortárs kép-

zmvészet különféle ágaiban tevékenykedk számára biztosítanánk a megjelenés lehetsé-

gét. Az üzleti oldalon egy úgynevezett marketplace kialakításáttervezzük, ahol az egyes ter-

mékekkel, szolgáltatásokkal kapcsolatos valamennyi hozzáférhet információt helyeznénk

el, és ezek kezelését saját alkalmazásainkkal segítenénk. Szeretnénk mobillá tenni

a webkamerát, hogy segítségével különféle eseményekrl adhassunk él közvetítést. De nem

zárkózunk el attól sem, hogy különféle oktatási anyagokat, például jegyzeteket, dolgozato-

kat, esszéket, szakdolgozatokat vagy további irodalmi anyagokat helyezzünk el a neten.

Egyszóval rengeteg ötletünk van: reméljük, hogy a legjobbakat hamarosan az oldal látoga-

tói is viszontláthatják. é~

vezetje lesz, s mint ilyen börtönbe

zárhatja az erre érdemes lakosokat,

engedélyezheti a kivándorlást, pá-

lyázhat a világkormányba kerülésre,

de az joga az adók beszedése és

az állami vagyon kezelése is.

Ezek után nincs más hátra, mint

hogy felvegyük a kapcsolatot a vir-

tuális teraszon üldögél többi ven-

déggel, illetve teraszunk „gazdái-

val”. Erre kézenfekv megoldást kí-

nál a chat és a különféle fórumok,

amelyek használatához azonban

regisztrálnunk kell magunkat. Az

e-mailen kapott kulcs segítségével

történt „élesítés” után pedig már

valóban nincs más hátra, mint hogy

helyet foglaljunk a napsütötte háló-

zati teraszon, és élvezettel elfogyasz-

szuk virtuális kapucsínónkat... é~
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Azt hiszem, a netkávéházaknak ajelenlegi hazai internet-

elterjedtség mellett igencsak van szerepük, st mi több,

nagyon sokáigjelents szerepük lesz a hálózat életében.

Hiába van már egyre több ember kezében WAP-képes tele-

fon - amelynek segítségével hozzá tudjutni az t érdekl

információkhoz -, azért csak kényelmesebb egy 14-17 colos

monitoron, teljes billentyzet segítségével böngészni.

W az ismertetés inkább áttekint

r 7 jelleg, mintsem

JLl mÉ versenyeztet, hiszen hiába van

például Gyrben egy fantasztikus hely,

ha én éppen Budapesten neteznék, st

még a fvárosban sem hiszem, hogy bár-

kinek kedve lenne a tartózkodási helyétl

igen távoli kerületben lév intézményt

felkeresni böngészés céljából. A száraz

technikai adatokon túl a cafék fontos

„tulajdonsága" a hangulat, a társaság,

hiszen rengeteg helyen hálózatos játéko-

kat is játszhatunk. Ezeket a szubjektív

szempontokat mindenki maga mérlegel-

je. Az sem mindegy, hogy csak inter-

netezni lehet, vagy üdít, kávé, egysze-

rbb ételek is szerepelnek az árlistán

a netezés óradíja mellett. Ebbl a szem-

' pontból a könyvtárak nem túl

elnyösek. Az sem mindegy, hogy

lehet-e nyugodtan böngészni, ku-

tatni, így viszont átértékeldik

a könyvtárak nyújtotta lehetség,

fleg annak tükrében, hogy né-

hányban ingyen lehet internetezni.

Persze az sem mellékes, hogy mi-

lyen gépek várnak bennünket, és

azokon milyen sebességgel lehet

szörfözni a hálón. S azt se hagy-

juk figyelmen kívül, hogy mekkora

monitorral fárasztjuk a szemün-

ket, elég kevés helyen van 17 colos

megjelenít. A sávszélességet

a gépek számával elosztva megtud-

hatod, hogy csúcsforgalomban,

amikor mindenki egyszerre akar valamit

megnézni a neten, mekkora sebességgel

tudsz az egyik gépnél böngészni. Igaz,

ilyen helyzet ritkán áll el, de azért nem

mellékes - ráadásul ahol gyanúsan nagy

számokjönnek ki, ott nem biztos, hogy

a teljes sávszélesség a vendégek szolgála-

tában áll. Egyszóval a rengeteg szempont

közül majd neked kell kiválasztani a leg-

fontosabbat, így az átlagos számítás-

technikai tesztektl eltéren ezeken

a hasábokon nem lesz gyztes. Lesznek

viszont olyan exkluzív helyek, ahol

a szörfözés puszta öröme mellett valami-

lyen többlethez juthat a látogató. A tel-

jesség igénye nélkül megpróbáltunk

minél több helyet felkutatni. Ha valaki

úgy érzi, hogy egy fontos kávézó mégis

kimaradt, újon egy e-mailt az

aaron@maffia.hu címre, és pótoljuk

a hiányosságot.

Tehát jöjjenek a cafék! é'
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Név Cím Telefonszám E-mail Weblap Gépek

száma

lóra

nete

e Ady Endre Könyvtár 6500 Baja, Teles Ede u. 12. (79) 322-741 aedk@mail.c3.hu 4 250

o
Alcatraz 1070 Budapest, Nyár u. 1. 351-5151 alcatraz@matavnet.hu www.alcatraz.hu 3

'<3
AU-Free Internet Cafe 8500 Pápa, Hunyadi u. 4. (89) 310-979 allfree@af.compunet.hu af.compunet.hu 3 500

'rö Ami Internet Café 1050 Budapest, Váci u. 40. 267-1644 ami@amicoffe.hu www.amicoffe.hu 52 700

O Brain-Store 9022 Gyr, Liszt Ferenc u. 20. (96) 516-810 info@different.hu www.different.hu 5 500

BudapestNet 1052 Budapest, Kecskeméti u. 5. 328-0292 info@budapestnet.hu www.budapestnet.hu 30 700

Castro Bistro 1090 Budapest, Ráday u. 35. 215-0184 castro@castro.hu www.castro.hu 6 680

Curanet Internet Kávézó 6500 Baja, Tóth Kálmán tér 7. (79) 428-128 curanet@freemail.hu www.curanet.hu 6 500

Cyber Cafe 6722 Szeged, Dugonics tér 11. (62) 458-645 info@cyber-cafe.hu www.cyber-cafe.hu 21 480

Cyber Café 8600 Siófok, Szcs utca 1. (84) 310-990 •cybersio@cyber-cafe.hu
1

8 700

CyberBridge Internet Cafe 1088 Budapest, Rákóczi út 51. 333-9112 jackalice36@hotmail.com www.cyberbridge.hu 24 650

Cyber-Sushi 1026 Budapest, Gábor Áron u. 74-78. 391-5871 info@cyber-sushi.net www.cyber-sushi.net 9 480

Dunaweb 2600 Vác, Széchenyi u. 8. 37-301-571 info@dunaweb.hu 3 400

EasyNet Internet Center 1050 Budapest, Vád u. 19-21. 485-0460 easynet@easynet.hu www.easynet.hu 18 900

Fortuna Étterem & Netcafé 7624 Pécs, Ferencesek utcája 32. (72) 332-150 fortuna2@freemail.hu www.netcafepecs.hu 7 600

GameNet Club 2600 Komárom, Igmándi út. 6. (34) 540-434 gamenet@ax.hu www.gamenet.hu 8 720

Internet Café, Pécs Plaza 7631 Pécs, Megyeri út 76. (30) 227-5283 www.pecsplaza.hu 6 600

Internet Galéria 3530 Miskolc, Rákóczi u. 2. (46) 500-687 glr@mail.olh.hu 7 350

Internet Game Stúdió 2000 Szentendre, Bogdányi u. 40. 26-500-420 internetgame@mailbox.hu www.laytime.hu 12 500

Internet Olvasóterem 6600 Szentes, Kossuth u. 33-35. (63) 314-795 konyvtar@szentes.hu 6 400

Internet Rock Café 1027 Budapest, Kacsa u. 22. 216-0050 comfort@swi.hu www.comfort.hu 1 800

Internext Stúdió 1085 Budapest, Horanszky u. 26. 473-1060 reg@mail.inext.hu 3 500

Kávészünet Internet Kávézó 1136 Budapest, Tátra u. 12/b 236-0853 info@kaveszu.net www.kaveszu.net 4 600

Kokó Cukrászda 8200 Veszprém, Kossuth u. 6. (88) 422-862 info@kokocukraszda.hu www.kokocukraszda.hu 4 500

Közmveldési Intézmény és Könyvtár 8174 Balatonkenese, Táncsics Mihály u. 22. (88) 491-019 konyvtar.kenese@mail.uti.hu 1 600

Közösségi Ház és Könyvtár 8621 Zamárdi, Honvéd u. 6. (84) 349-409 konyvtar@ax.hu 1 600

Magtar Netcafé 8237 Tihany, Postaköz u. 1. (87) 538-022 ut@smoking.hu 4 1200

Matáv TelePont 1052 Budapest, Petfi S. u. 17-19. 317-9859 16 300

Mathias Rex Internet Cafe 1088 Budapest, Baross u. 4. 338-4417 tmatyas@freemail.hu www.i-cafe.hu 9 660

NetVillage 1052 Budapest, Vád u. 19-21. 266-8425 info@netvillage.hu www.netvillage.hu
i
35 800

Space Center 4032 Debrecen, Lehel u. 20. (52) 522-470 spacell@axelero.hu www.extra.hu/space.center 16 300

Spider Netcafé 1042 Budapest, Árpád út 90-92. 272-0088 info@spidernet.hu www.spidernet.hu 8 480

Stones Cyber (Internet) Café 4400 Nyíregyháza, Kisfaludy u. 17. (83) 510-109 stone@stones-cafe.hu www.stones-cafe.hu 3 1200

Szabó Lrinc Fiókkönyvtár 3530 Miskolc, Midszenttér 2. (46) 344-851 3 200

Sziget Internet Caffe és Inét Stúdió 2310 Szigetszentmiklós, Somogyvári u. 2-3. (24) 446-446 info@sziget.net www.sziget.net 8 500

Szünet Internet Kávézó 5600 Békéscsaba, Kossuth tér 8. (66) 452-082 szunet@szunet.hu www.szunet.hu 7 570

Target PC Klub 1084 Budapest, Déri Miksa u. 18. 323-0283 info@targetpc.hu www.targetpc.hu 10 300

VISTA utazási központ 1061 Budapest, Andrássy út 1. 267-8600 icafe@vista.hu www.vista.hu/hu/utazas/icafe.php 8 660

West Net Cafe 8000 Székesfehérvár, Vörösmarthy tér 1. (22) 397-423 grafika@alpha-wep.hu www.westnetcafe.hu 4 540

Wonderline Internet Kávézó 1042 Budapest, Árpád út 73. 272-0242 info@wonderline.hu www.wonderline.hu 13 500

Zalaszám Internet Zóna 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 36. (92) 510-120 internetzona@zalaszam.hu www.zalaszam.hu/akdo/zone.htm !i_24 300

Fortuna étterem & internet c@fe
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Internet Sziget www.sziget.net

Internet-

szolgáltató

Sávszélesség / kapcsolat

típusa

Egy

gépre

jutó

sávszélesség

Elérhet

operációs
rendszer

Nyomtató

1

Szkenner

1
;s

Engedélyezett-e

a dohányzás?
Monitorok

mérete

Egyéb

Emitel 128 kbps/ISDN 32 kbps Windows nem 14'

Axelero 2 Mbps/ bérelt vonal 666 kbps Windows igen 15' az étteremrész a f profil, zenekarokkal (* fogyasztóknak ingyenes)

Compunet Windows X X nem 14'

Axelero 2 Mbps / bérelt vonal 38 kbps Windows x X igen 15-17' webkamera minden gépnél

Different group 1 Mbps/ bérelt vonal 200 kbps Windows, Linux
7~T~ X nem 14' Gyr történelmi belvárosában még az internetezés is más élmény :-)

Interware 256 kbps / bérelt vonal 9 kbps Windows X X X helyenként igen 15" faxolási lehetség

Axelero 128 kbps / bérelt vonal 21 kbps Windows X X X igen 15' játéklehetség

Oatanet 128 kbps/ bérelt vonal 21 kbps Windows x X

’

igen 17" webkamera minden gépnél

Vivendi 1500 kbps /bérelt vonal 71 kbps Windows 7
~~

X X helyenként igen 15' az Internet Kávézók Országos Szövetségének központja

Vivendi 128 kbps /bérelt vonal 16 kbps Windows X X nem 14"

Psinet 112 kbps / bérelt vonal 5 kbps Windows X T~ X helyenként igen 17' igényes bels kialakítás

Axelero 64 kbps / bérelt vonal 14 kbps Windows ~x~ X nem 17' nem boxosított kialakítás, emberbarát környezet (növények)

Dunaweb 1 Mbps / bérelt vonal 333 kbps Windows X X nem 16"

Nextra 2 Mbps /bérelt vonal 111 kbps Windows x~
7~

X nem 17" fénymásolási lehetség

PSInet 384 kbps / bérelt vonal 54 kbps Windows X X X igen 17"

Alarmix 64 kbps /ISDN 8 kbps Windows X T
-

nem 17" számítógépes klub, perc alapú díjszámítás (“hétvégén 540 Ft/óra)

Dravanet 128 kbps/ bérelt vonal 21 kbps Windows X X igen 17' klasszikus kávézóstílus

Westel nincs adat/ bérelt vonal Windows T~ nem 15'

Enternet 128 kbps /bérelt vonal 11 kbps Windows X X T~ nem 17-19'

Uszanet 128 kbps / bérelt vonal 21 kbps Windows X X nem 14'

UPC 128 kbps /ISDN 128 kbps Windows igen 17" zenehallgatás, CD-vásárlás

Internext 128 kbps /bérelt vonal 42 kbps Windows X i
x~ nem 15" számítógépes kiegészítk kaphatók, internet-elfizetési lehetség

Interware 64 kbps / bérelt vonal 16 kbps Windows X igen 15' LCD-monitorok

Infornax 128 kbps /bérelt vonal 32 kbps Windows T~ nem 15'

Vivendi Windows X T-
nem

Alarmix Windows nem 17'

Axelero Windows
7~

nem

Axelero nincs adat/ ISDN Windows nem 17'

Interware 128 kbps /bérelt vonal 14 kbps Windows 7
~
T~ nem 15' minden dolgozó beszél idegen nyelvet

rVNET 10 Mbps /kábeltévés net 285 kbps Windows X X X igen 17" balkezes gépek, Windows 2000 Multilanguage, hangulatos kialakítás

Axelero 360 kbps /ADSL 22 kbps Windows X nem 17'

IVNET 64 kbps /bérelt vonal 8 kbps Windows X 71 nem 17' fénymásolás, hálózatos játékok

r-net Windows X igen 14"

Miskolci egyetem 64 kbps/ bérelt vonal 21 kbps Windows X
7~

nem 14"

’sinet 256 kbps/ bérelt vonal 32 kbps Windows, Linux X X
7~

igen 15" 10-20-30 órás bérlet, másodperc alapú elszámolás

3rakticomp 128 kbps /bérelt vonal 18 kbps Windows X X X igen 15" kerthelyiség, gasztronómiai különlegességek

internet 128 kbps /ISDN*** 13 kbps Windows X X X nem 17' hálózatos játékok, szaktanácsadás (***ADSL folyamatban)

’SInet nincs adat / bérelt vonal Windows X nem 14" telefon, fax és fénymásoló üzemel

latatrans 128 kbps / bérelt vonal 32 kbps Windows X X X igen 17" webkamera, nonstop nyitva tartás, drinkbár

/ivendi 2 Mbps / bérelt vonal 153 kbps Windows X X X Nem 17" Coca-Cola, kávéautomata, szaklapok

íalaszam 500 kbps /bérelt vonal 21 kbps Windows, Linux X L—i_

—

nem 17" fénymásolási lehetség

1. szeptember/ 9. szám internet kalauz 2 "1



Kedves Olvasónk!

Miért érdemes elfizetnie az Internet Kalauzra?

- Els kézbl tájékozódhat az internet színes világáról az egyetlen magyar internetes élet-

módmagazinból.

- Nem kell sorba állnia az újságosnál, mert minden hónapban a postaládájában találja mag-

azinunkat.

- Éves elfizetés esetén 4312 Ft helyett csak 2940 Ft-ot kell fizetnie, ami több mint

30%-os megtakarítástjelent.

Kérjük, az alábbi adatokat akár e-mailben (ekiss@priin.hu), akár postán

(Prím, 1115 Budapest, Keveháza utca 1-3.), akár faxon (+36-1-371-2250) juttassa el Kiss Éva kollégannknek.

Elfizetési megrendelés
Megrendelem az Internet Kalauzt 2001 hónaptól példányban

1 évre 2940 Ft félévre 1470 Ft EH negyedévre 735 Ft EH

Az összeget a számla kézhezvételétl számított 8 napon belül átutalással EH , illetve csekken EH (a megfelel

megjelölend) kiegyenlítem.

Kézbesítési név: Telefon:

E-mail: :

Kézbesítési rím:

Számlázási név:

Számlázási rím:

Dátum: Aláírás:

22 intei kalauz 2001.: ember/ 9. szám
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Toncsi is imád csetelni
Régi aktfotói láttán nem lelkendezett, szerinte ügyesen kiválo-

gatták az interneten hozzáférhet fényképeit. Hívei hamarosan

habzsolhatják újabb aktfelvételeit, mert Bálint Antónia ismét

vállalkozna szép képes munkára. Az exszépségkirályn addig is

készülhet az egyetemi vizsgákra, a szerencse háziasszonyaként

további számshow-kra és az akt/uális csetelésre.

Jegyzetekkel a hóna alatt érkezett

randevúnkra. Én ezzel szemben csak

a hajdani szépségkirálynrl szóló

könyvet tudom felmutatni, jelezve, hogy

készültem Bálint Antóniából. Ön mire

készül a könyveibl?

A pécsi egyetem mveldésszervezi

szakára járok. Két éve végignéztem a fel-

soktatási felvételi tájékoztatót, hogy

kedvemre valót válasszak, és e mellett

döntöttem. Itt találtam ugyanis olyan, en-

gem érdekl tantárgyat, mint például

a televíziós kultúra.

Esküdni mertem volna, hogy valame-

lyik médiaintézetet vagy újságíró-iskolát

választja, ha már mindenképpen a to-

vábbtanulás mellett dönt...

Nem igazán vonzottak, némelyikük

olyan, mintha manökeniskola lenne. Nem

akarok sem újságíró lenni, sem valamiféle

médiabogárka, csak a televíziózás érdekel,

errl a világról szeretnék még többet tud-

ni, ezért láttam neki a tanulásnak.

Amit sikerült titokban tartania.

Megvallom, újságolvasóként úgy tartom

számon, hogy ha Önnel bármi történik,

például cseppnyit koccan az autója,

szerelmes lesz a kutyája, a hír azonmód

megjelenik az újságokban. Ilyenkor Ön

hívja az újságírókat, vagy némelyikük

a háza eltt várakozva reménykedik?

Rendszeresen felhívnak, mi van velem,

nem én keresem ket. Természetesnek ve-

szem a jelentkezésüket, és addig jó, amíg

keresnek, az én életem errl szól, ez

a munkám része. Ha megunnám az újság-

írókat, az azt jelentené, hogy a munkámat

untam meg.

Megvalósulni látszik tehát könyvének

utolsó mondata: „Remélheten ezután is

nyitott könyv lesz az életem.

"

Maradjunk annyiban, hogy teljesen nyi-

tott könyv azért soha nem volt az életem.

Igaz, sokat dolgoztam, és dolgozom televí-

zióban, az emberek pedig, ha valakit rend-

szeresen látnak a képernyn, kíváncsiak rá.

Ha valaki a képernyn mutatkozik, azt is

vállalnia kell, hogy írnak róla, címlapra te-

szik, és így tovább. Egyébként pedig a ma-

gánéletemrl manapság már nem, vagy

csak alig beszélek. Egy-két kósza mondat

azért ma is megjelenik errl, de igyekszem

megtartani a titkaimat. Ahogy például

a kutyám szerelmi élete is lehet a privát

2001. szeptember/ 9. szám internet kalauz 23
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szféra része, nemde? Elfordul persze, hogy

itt-ott meglátnak a párommal, és lefotóz-

nak, de azért amit a paparazzik Nyugaton

csinálnak, az nálunk szerencsére még nem

nagyon mködik. Ráadásul nem is vagyok

olyan fontos ember, hogy követniük kelle-

ne, legfeljebb ha miniszter asszony lennék.

Hoppá! Talán elképzelte már magát va-

lamelyik miniszteri bársonyszékben?

Ugyan már, eszembe nem jut, hogy poli-

tikai ambícióim legyenek.

Ettl függetlenül lehet, hogy népszer-

ségét, szépségkirályni múltját kihaszná-

landó valamelyik párt már megpróbálta

becserkészni?

Minden évben megkeresett valamelyik

párt, és igyekezett megnyerni az ügyüknek.

Felhívtak, hogy ide menjek msort vezetni,

oda menjek msort vezetni, st szeretnék,

ha gazdája lennék egy vitamsornak, amely

a rendszerváltásról szólna. Én?! Köszönöm,

de nekem elég, ha szigorlatozni fogok a té-

mából, nemhogy még vitát is vezessek róla.

Nem vagyok a komoly mfajok képviselje.

Ilyenkor szokás megkérdezni: és ha

megfizetik?

Annyira nem érdekelt az egész, hogy el

sem jutottunk odáig, mennyit fizetnének.

Talán nem szereti a pénzt?

Ki nem szereti? A mosolyomért

nem adnak reggelit, ebédet, még

tankolni sem tudnék. Normális kere-

tek között élek, nem öltözködöm fel-

tnen, nincsenek kirívóan drága

cuccaim, egyébként sem szeretek ru-

hákat vásárolni. Mindamellett nincs

annyi pénz a világon, amit el ne tud-

nék költeni.

Midn a televíziós sorsolásokon

a nagy lottónyeremények mámorá-

ban világgá kiáltja a sok száz milli-

ós összegeket, megfordul a fejében,

hogy mi lenne, ha...?

Egy napig biztosan leveg nélkül

lennék, de nem is biztos, hogy túlél-

ném. Els gondolatom az lenne,

hogy azokon a barátaimon segítsek,

akiknek szükségük van rá. Majd mindenkit

összecsomagolnék, és irány a nagyvilág!

Van a nagyvilágnak olyan szeglete,

ahol még nem járt?

Többek között Párizsban még nem vol-

tam. Nem keresek annyit, hogy bármikor

felüljek egy repülgépre, és elutazzak oda,

ahová szeretnék. A legtöbb helyre a mun-

kám révén jutottam el, de sajnos a francia

fvárosban nem forgattunk.

Soha nem voltak még annyira szerel-

mesek Önbe, hogy elvigyék a szerelem és

a fény városába?

Ebbl a szempontból mindig mellényúl-

tam. A mostani párom - aki civil - felaján-

lotta, hogy elvisz Párizsba, de egyelre

még nem mondtam igent.

Valamit mégiscsak felvillantott

magánéletének a nyilvánosság ell

hermetikusan elzárt részébl: korábban

megszoktuk, hogy úgymond hírességekkel

mutatkozik.

Abban a közegben ismerkedem, amely-

ben élek, és ebben a világban sok a híres-

ség. Egyébként volt már rendr barátom is,

ahogy a mostani párom ugyancsak nem tar-

tozik a közismert emberek közé.

Ön választ, vagy Önt választják?

Ez mindig kölcsönös, de szerencsére

nem vallók nagy kudarcot, ha megtetszik

valaki. Azt választom, aki nekem kell, nin-

csenek szempontjaim. Mert nem lehet min-

denki magas, szke, jókép, kék szem.

Volt már kicsit csúnyább barátom is, és

piszkáltak vele rendesen, hogy tudok

együtt lenni vele.

Márjó ideje beszélgetünk, és megfi-

gyeltem, hogy mindig mosolyog. Folyama-

tosan kedvesnek, vidámnak, jó kedély-

nek mutatkozik. Ezek szerint én egy

elégedett hölggyel ülök szemben, akijól

érzi magát a brében és a világban?

Mindig ilyen vagyok, sokszor még zava-

romban is mosolygok, de azért voltak

gondjaim. Néha megvisel a suli, különösen

a vizsgaidszak.

Azért is bátorkodtam mosolya hátteré-

rl faggatni, mert könyvét olvasva fel-

tnt, milyen sokszor sír, rí, könnyezik az

oldalakon. Egy helyen pedig arról tudósít,

hogy Cipruson még a vécén is zokogott.

Ennyire érzékeny vagyok, sírós alkat,

olykor erteljes érzelmi kitöréseket produ-

kálok. Ha szeretek valakit, és megbánt, ak-

kor mindig sírok, de egy szép, romantikus

filmen is el tudok pityeredni. Sírni jó, ez

kell, e nélkül nem élet az élet. Régebben
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nem voltam tisztában magammal, állandóan

sírtam, mindig mindenféle bajom volt. Ma

már tudom, mitakarok. Oda csapok, ahová

kell, össze tudom vonni a szemöldökömet,

és akkor nagyon csúnyán nézek. Bár néha

nem tudom, mi következik.

Most például egy kérdés arról, hogy mi-

ért nézi meg ötpercenként a mobilját?

Imádom az SMS-eket olvasni és küldeni

is. Valódi SMS-bajnok vagyok. Érdekes,

hogy televíziózom, a beszédbl élek, mégis

jobban ki tudom magam fejezni írásban.

Egyébként csak közvetlen ismerseimmel

tudok SMS-ezni, azt hiszem, ez a barátok

mfaja.

Elfordul, hogy vadidegenek megszerzik

a számát, és üzeneteket küldenek?

Igen, de ezek nem durva dolgok, csak kel-

lemetlenek. Valaki például arra kért, hogy

küldjék magamról fotókat, ennyit és ennyit

fizet érte. Vagy találkozzunk, nem számít,

mennyi pénzbe kerül. Ezek az üzenetek he-

tekig, st hónapokig jöttek, ott voltak az

életemben, és eléggé zavartak. A párom vé-

gül is elintézte az egyik feladót, közölte ve-

le, hogy nincs szükségünk a százezer forint-

jára, és kérte, hogy hagyja abba a zaklatást.

A szüleim háza ell pedig rendrök vittek el

valakit. Ott ácsorgott, de eltte becsönge-

tett a szomszédba, hadd aludjon ott, amíg

Bálinték haza nem jönnek.

Azt mondta, SMS-bajnok. A számítógé-

pes bajnokságon is az élen végezne?

Amint elkezdtük a könyvet, beszereztem

egy számítógépet szövegszerkeszt prog-

rammal, internettel. Egyelre nincs többre

szükségem. Az a mszaki érzék, amennyi

nekem van, elegend ahhoz, hogy bekap-

csoljam a gépet, és megtaláljam, ami kell.

Ez válasz lenne a viccre is: Mirl ismerni

meg a számítógép eltt ül szke nt? Ar-

ról, hogy sajt van az egér eltt.

Én nem vagyok szke, csak világos hajú.

Számomra egyszer használati eszköz a szá-

mítógép, nem vagyok a bolondja, talán

azért, mert képtelen vagyok sokáig egy

helyben ülni. Nincs olyan, hogy nem tudok

mit kezdeni magammal, és akkor leülök

internetezni. Igaz, amikor felavattam a gé-

pet, megnéztem, milyen képeket tettek fel

rólam az internetre. Elégedetten nyugtáz-

tam, hogy ügyesek, szinte mindegyik képem

látható a világhálón, azon a két-háromszáz

oldalon. Igaz, az aktfotók közül a régiek

szerepelnek, nem is igazán tetszenek, de

nemsokára lesznek újak, azokat is felrak-

hatják. Cseppet sem zavar, hogy láthatók

ezek a képek, hiszen annyi helyen megje-

lentek már.

Mi az, ami a saját képein kívül behálóz-

ta még a világhálón?

A Gutenberg-galaxis gyermeke vagyok,

nem lógok folyton a neten, de a csetelést

például nagyon élvezem. Különböz inter-

netes cégek kértek fel, hogy válaszoljak kü-

lönböz kérdésekre, amelyek a szokásos

dolgokat járták körbe: mit csinálok mosta-

nában, kivel vagyok együtt, és a többi.

Akadt, aki kételkedett abban, hogy én vála-

szolok, meg is írta, hogy szerinte a

webmester küldi a nevemben a válaszokat.

Mivel akkor még idjárásmondó voltam az

egyik kereskedelmi csatornán, megkértem

a kérdezt, hogy este nézze a meteorológiai

jelentést, és szóról szóra elmondtam neki,

mit hallhat néhány órával késbb. Csak ek-

kor hitte el, hogy valóban én válaszolok.

Amikor pedig megjelent a könyv, honlapot

is készítettünk, kíváncsi voltam, mködik-

e, de egy ideje sajnos nem lát-

ható. A kötetben az internet-

eimet is szerepeltettük, sokan

jelentkeztek, még Japánból is

kaptam e-mailt. Egy rendszeres

e-mail levelezm már így üdvö-

zölt egy válasz nélkül hagyott

levele után: „Mi van, kedves,

hová tntél?" Mintha már évek

óta ismernénk egymást. Olykor

dicsérik a külsmet, megjegyzé-

seket tesznek különböz testré-

szeimre, és azt írják, nekem

még harminc év múlva sem lesz-

nek gondjaim az alakommal. Mit

mondjak erre? A próféta szóljon

bellük.

És ha nem is harminc, de

néhány év múlva beszélget-

nénk, mirl szeretne mesélni,

vagy éppen mirl árulkodna

a honlapja?

Talán arról, hogy van egy könnyed hang-

vétel, szórakoztató televíziós msorom,

amelyben civilekkel és hírességekkel egy-

aránt beszélgethetek.

És az utóbbiak között minden bizonnyal

Somló Tamás is ott lenne. Viszonyuk

ugyanis különlegesnek mondható.

Édesapám egyik legjobb barátja volt. Em-

lékszem, minden este nyolckor le kellett fe-

küdnöm, és Tomi volt az egyetlen, aki vil-

lanyoltás után bejöhetett hozzánk. Piros

pöttyös hálóruhámban ugrottam az ölébe,

annyira örültem neki. Négy-öt éves lehet-

tem akkor. Amikor pedig megszületett Tomi

kislánya, Lili, és láttam, ahogy Liliké fekszik

az ölében, megkérdeztem: „Engem is így

tartottál?" Bólogatott, majd újra elmondta,

hogy ott volt azon a házibulin, amelyen

állítólag készültem. é~
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Levelem kelt

1422. rábi elawal húszadikán...

Ma 2001 .június 12-e van
, kedd, vagyis május 30-a, szintén kedd,

vagyisjúnius 1 1-e, hétf, vagyis sol 25-e, szerda, egyébként het-

ven óra huszonnégy perc kilencven másodperc. Hogy vagy?Jól vol-

tál, amíg nemjöttem? Igazán örülök.

ézz bele a naptárba, milyen

nap van ma. Június 12-e,

kedd? És még? Vill napja?

Hát ez nem sok. Kérdezzük meg in-

kább Douglas Zongkert. Iránban ma
1380. hordád 30-a van, Izraelben

5761. sziván 21 -e. Kínában a 78.

ciklus 18. éve, hszin-szi, második

hónap 4., 21. nap, bing-vu. A maja

internetfelhasználók 1 2.19.8.5.10-et

írnak a hosszú számolás szerint,

a tzol kin 6 Oc, a haab pedig 8 Zotz.

Ne mutogass egyezményes jeleket,

légy szíves. Ennek mind értelme van,

tökéletesen világos annak, aki tisztá-

ban van az illet naptár mködésé-

vel. Te nem? Orvosolható.

A Mandarintools lapján nemcsak

átszámíthatod a nyugati dátumot

kínaira és vissza, de meg is ismerhe-

ted annak szerkezetét. A hindu nap-

tárról magyarázatokat találsz a Hin-

du Universe lapján, a régi rómairól

pedig a Penn State University egyik

nagyon szép és jól szervezett kis sar-

kocskájában.

Ha térben és idben közelebb sze-

retnél maradni, talán fölmerülnek

olyan kérdéseid, mint hogy miért

pont négyévenként van szökév,

vagy hogy az új évezred miért nem
1999. február tizedikén kezddött,

akkor a Hermetic Systemshez kell

fordulnod, k sokat mesélnek

a Gergely-naptár és eldei történe-

térl és felépítésérl, avagy Claus

Tonderinghez és az általa üzemelte-

tett Calendars FAQ-hoz. (Avagy,

bár ez igazán nem az önreklám he-

lye, a csekélységem által fejlesztett

Kaién Discovery program doku-

mentációjához, amely ugyan online

nem elérhet, csak letöltés után, de

sokat mesél a naptárról, és ha már

úgyis levetted, a programból meg-

tudhatod azt is, hogy az ókelta drui-

dák ma Dair harmadikát írják, he-

lyesebben vésik rovásírással.) De

Lyle Huber is sokat mesél más nap-

tárak mellett a keresztény idszámí-

tásról, Bili Holton pedig a belbecsei

összekötve a külcsínnel egy roppant

aranyos weboldalt szentelt az id-

számításnak, egyik sarkába havi

kisnaptárat, a másikba órát illesztve,

amely természetesen jár és mozog,

s még fölhúzni sem kell. A saját helyi

iddet mutatja.
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Mihez képest?

Apropó, id! Csak közbevetleg

jegyzem meg, hogy valamikor réges-

régen nem használták ám ezt a sze-

mélytelen módszert, „tizenkilenc óra

négy perc húsz másodperc - bip -,

tizenkilenc óra négy perc harminc

másodperc - bip”, amint az ismert

szónok, 180 szokta mondani. Régen

olyanokat mondtak, hogy „amikor

az árnyékod hat lépés lesz”, avagy

„amikor még kett ötvenbe került

a tojás”. Nos, ilyen idszámítás ma
is van, így például a Bili Gates sze-

mélyes vagyona szerinti idszámítás,

ennek alapján e sorokat nyolcvan-

milliárd-százötvenhatmillió-három-

százezer dollárkor írom. (A lapon ol-

vasható „billión” amerikaiul nem
billiót jelent, hanem milliárdot, vagy-

is ezermilliót.) Érdemes ezt összeha-

sonlítani az Egyesült Államok kül-

földi adósságának és az amerikai

népesség alakulásának idszámításá-

val, amely szerint most minden ame-

rikai polgár tizenkilencezer-satöbbi

dollárral tartozik a külföldnek, Bili

Gates vagyonát elosztva a kétszáz-

millió amerikai polgárral kapunk

kétszáznyolcvanegyezer dollárt fe-

jenként, ami azt mutatja, hogy az

USA takarékos ország, adóssága ki-

sebb, mint polgárai némelyikének

vagyona. A világnépességi óráról pe-

dig azt is megtudod, hogy május fo-

lyamán hatmillió emberkével gyara-

podott kis bolygónk; azt ugyan nem
mondja, de én tudom, hogy a sza-

porulat átlagéletkora roppant

alacsony.

Békén hagyva a demográfiát néz-

zünk föl az égre! Naptárunk egyik

alapeleme, a hónap valamikor régen

a Hold fényváltakozásából alakult

ki; azóta elszakadt tle, de a Hold

azóta is konokul fényváltakozik. Je-

lenleg 577 ezredrésze van megvilá-

gítva, kilenctized nap múlva érjük el

az utolsó negyedet, amint Brian

Casey oldaláról megtudható; itt

szép nagy kép is van a Hold jelenlegi

fázisáról. Tony ezt csak rajzban köz-

li, viszont megmondja a távolságot

(majdnem négyszázötezer kilométer,

úgyhogy ne indulj el váltócip nél-

kül) és a jelenlegi ciklus fázisainak

pontos idejét.

Mindezeknél még érdekesebb

a Fourmilab site-ja, ahol megnézhe-

ted a Holdat a Föld bármely pontjá-

ról, de a Napról is, és van olyanja,

amilyet még sosem láttam, téglalap-

vetület holdtérkép, amilyet

a Földrl is szoktak készíte-

ni. Mutatja a megvilágított

területet, és nagyítani is le-

het. Leszálló csészealjakat

viszont ne keress, mert ez

nem webkamera, ezek kiszá-

mított képek. Akárcsak

a site másik, még szebb fele, amely

a Földet mutatja ugyanígy. Érdemes

megnézni a téglalap alakú holdtér-

kép után ugyanezt a Földrl: a Hol-

don a fényes és a sötét oldal között

úgyszólván nyílegyenesen halad

a határvonal észak-déli irányban,

a Földön viszont szép szinuszhullá-

mot ír le. Hát, ugye, mások a szoká-

saink. Kísérnk hozzánk viszonyított

helyzetét legjobban akkor látod át,

ha a Holdról nézel a Földre, és kons-

tatálod, hogy a Csendes-óceán fö-

lött lebeg, valahol a közepe táján,

*Month

"Kollday
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bAuthor

Search

Submlt

ahol rövidesen hajnalodni fog. Az

ausztrál városok szépen ki vannak vi-

lágítva, de ha netán tzijáték lenne

a királyn születésnapján, azt nem

tudod meg, mert ez még mindig

nem webkamera.

Persze tzijáték ma nem lehet, hiszen

kedd van, Erzsébet királyn születés-

napját pedig mikor is tartják?

Holiday in...

Az ünnepek témájában remek forrás

a KidProj multikulturális naptára,

amelybl megtudod például, hogy

*
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elsején volt keti-kotie, Suriname fel-

szabadulásának napja, Japánban

hetedikén tartották tanabata ünne-

pét, a leírást lásd ott. Avagy van

a Holidayfestival.com, amely közli,

hogy tegnap volt a királyn születés-

napja, ami engem meglep, mert sze-

rintem tegnapeltt. De nem
veszünk össze. Tegnapeltt

volt egyébként a sevesói vegyi

katasztrófa évfordulója (tör-

tént 1976-ban), valamint a

dzsiddai repülszerencsétlen-

ségé (1991-ben), amint a ka-

tasztrófaalmanachból kiderül.

Vidámabb évfordulók találha-

tók az IMDb évfordulónap-

tárában, amely valamilyen ok-

ból a holnapi napnál nyílik ki,

így megtudhatom, hogy hol-

nap született az Olsen ikrek

egyike, st mi több, másika is,

holnap lesz hatvanéves Cojko

Mitics, és még rengeteg szüle-

tésnapja van ismert, ismeret-

len és még ismeretlenebb

világsztároknak. A halálozáso-

kat és házasságkötéseket is

megtudhatjuk.

Már mérhetetlen sokat tudsz

a mai napról és kapcsolt ré-

szeirl, de ha a meglev nap-

tárak nem elégítenek ki, az is

megoldható. Reformáld meg a nap-

tárat. Eltte célszer elolvasni

a reform naptáraknak szentelt hon-

lapot, amelyen több reformnaptár

felépítése megtalálható, élükön a vi-

lágnaptárral, amely szerint ma júni-

us 1 1-e van, hétf, a pozitivista

naptár szerint pedig 213.

Charlemagne 25-e, csütörtök...

Mindezt a sok-sok naptároldalt

megtalálod összegyjtve, s még töb-

bet is, Will Liliden oldalán, amelyrl

azt is megtudhatod, hogy a 695.

olimpia negyedik évében járunk,

Indiában a Szaka-kor'l 923. éve

van, Jyaistha 22-e, Japánban 13

heiszei és mindezeken felül a nul-

ladik hónap 1 1 486. napja, de

hogy milyen idszámításban van

ez a szép hosszú, már több mint

harminc éve tartó nulladik hónap,

Linkek:

és mikor kezddik az els, azt talán

csak akkor tudod meg, ha az összes

weboldalt végigolvasod...

Ezzel zárom soraimat a Jusanotoron

CUL évében, a 2 452 073. Julián-na-

pon, kevéssel újmerkur és félvénusz

után, VJR-kor. é"

i HE L1VINGALMANiAC
OFDISASTERS

www.cs.washington.edu/homes/dougz/date - Douglas Zongker: Today's date

www.mandarintools.com/calconv.html - Western-Chinese Calendar Converter

hindunet.org/hindu_calendar- Hindu Universe

www.clubs.psu.edu/aegsa/rome/romec.html- Román Calendar

serendipity.magnet.ch/hermetic/index.html - Hermetic Systems

www.tondering.dk/claus/calendar.html - Calendar FAQ

lad.rentahost.net/tsz/lad/sajatgep/kalendcy.htm - Kaién Discovery

astro.nmsu.edu/~lhuber/leaphist.html- Lyle Huberírása

www.greenheart.com/billh/index.html - Bili Hollon: A Base fór Calendar Exploration

180 - a pontos id (de ezt ne a böngészbe üsd be, hanem a telefonba)

www.webho.com/WealthClock - BillGates' Personal Wealth Clock

www.brillig.com/debt_clock - U. S. National Debt Clock

www.census.gov/cgi-bin/popclock - U. S. Population Clock

www.census.gov/cgi-bin/ipc/popclockw-World Population Clock

imagiware.com/astro/moon.cgi - The Moon's Phase

www.onhiatus.com/Moon.html - Tony's Spot

www.fourmilab.ch/earthview - Earth and Moon Viewer

www.kidlink.org/KIDPROJ/MCC - KIDPROJ's Multi-Cultural Calendar

www.holidayfestival.com - The Worldwide History & Festival Site

disasterium.com - The Living Almanac of Disasters

us.imdb.com/M/on-this-day - IMDb-évfordulónaptár

personal.ecu.edu/mccartyr/calendar-reform.html- Home Pagefor Calendar Reform

www.ecben.net/calendar.shtml - Will Linden
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A jó, a rossz és a csúf
Az INKelz számában négy minségi napilap honlapját vettük

górcs alá. Most újabb adagot tárunk a mélyen tisztelt olvasó elé: az

„alternatív” lapok hivatalos oldalainak bemutatását. Közülük kett
üzletijelleg, egy sportláp, egy pedig ingyenes terjesztés, de köz-

életi, nem valami kinyomtatott spam.

A
gazdasági mutatóknál ma nincs

fontosabb dolog a világon.

Vegyük tudomásul, hogy a BUX-

index alakulása jobban kihat éle-

tünkre, mint bármi más. Bár a tzs-

de - hajó passzban van - össznépi

társasjáték, igazán kevesen értenek

hozzá, válnak neurotikussá vagy

multimilliomossá tle. Pedig ezek

a számok...

Onlájnosított offlájn

Az említett két napilap internetes ol-

dalától tehát az várhatjuk, hogy

ezekkel a számokkal bombáznak

minket a nap 24 órájában. Nos, elvá-

rásaink félig-meddig igazolódnak.

A többnyire csak „zöld újságnak"

emlegetett Világgazdaság

(www.vilaggazdasag.hu) mint-

ha nem sok energiát ölt volna inter-

netes megjelenésébe. Persze ha ki-

zárólag a nyomatott lap hálóra való

felmásolását szerették volna meg-

valósítani, hát az sikerült. Még egy

nyavalyás BUX-index sem található

a honlapon, pedig azt elég lett volna

valahonnan bekötni.

Nem véletlen, hogy szk piacunk

két üzleti napilapot is eltart, mi-

közben a múltkoriban elemzett olda-

lak mködteti ugyancsak sok ener-

giát fordítanak a gazdasági rovatok

fejlesztésére. Márpedig éppen az üz-

leti információk igénylik a legprofibb

frissítést. Gondoljunk csak a CCN

vagy az NBC tévéadásaira: a kép-

erny alján folyamatosan peregnek

az árfolyamok és a tzsdeindexek,

a hozzáértk pedig meredten bámul-

ják a számokat.

Középen öt, az újságból kikanalazott

cikk kezddik, és néhány banner vil-

log közöttük. Baloldalon a napilap

rovatai sorakoznak, alatta a Szol-

gáltatások, majd a kiadó ismérvei

következnek. A Szolgáltatások közé

tartozik az archívum, amelyben a

kérdéses írás megjelenésének napja

szerint kereshetünk, persze csak ha

ezt az adatot ismerjük. Majd követ-

kezik a Konferencia, amely egy, már

megtartott konferenciára próbálja

becsalni az érdekldket. A Mellék-

let azokat a mellékleteket sorolja

fel, amelyeket a nyitó lap jobb olda-

lán is meglelünk egy legördül lis-

tán. Ezek ugyancsak az offline válto-

zathoz kapcsolódnak.

Az oldal egyetlen igazi értéke, hogy

összegyjtötték nekünk a megyei

napilapok linkjeit, ilyen szépen,

egy csokorban talán nem is találko-

zunk velük máshol.

Az egész egyébként nem jó másra,

mint hogy spóroljon az ember na-

ponta 100 forintot azzal, hogy nem

veszi meg a „zöldet". Persze spórolni

is csak akkor lehet, ha az ember nem

a saját pénzén netezik...

Disneyland üzletembereknek

A Napi Gazdaságot néhány újságos

ki sem teszi a napilapok közé, hanem

valahonnan a pult alól halássza el.

Talán ebbl a frusztrációból született

egy igen remek honlap

(www.napi.hu), amely akár a leg-

szebb és a legjobb lehet az összes

napilapos honlap közül. Ez egy igazi

Disneylandnek tnik az üzletember

számára, amennyiben nem kíván an-
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A jó, a rossz és a csúf

mennyi pénzt utalnánk a számlánk-

ra, hányszor stb. A bankárokon kívül

valószínleg senki sem sejti, milyen

rettent a választék. Ha tudnánk,

még mindig készpénzzel fizetnénk...

Ezek után, még mindig a bal oldalon,

sorakoznak a tzsde aznapi nyerte-

sei és vesztesei (mármint nem

a befektetk, hanem a tzsdei cégek),

illetve a fontosabb külföldi indexek

friss adatai. Középen a cikkek és

a legfrissebb hírek megjelenésük

idrendjében olvashatók. Jobb olda-

lon, fölül a BUX-index máshonnan is

jól ismert görbéje tekereg. Alatta

a heti osztalék- és közgylési naptár

bukkan el, majd a Fórum legfris-

sebb témáit sorolják fel. Nem rossz

ötlet, hogy ide is kihozták ezeket.

Mintha nem is lenne

És most váratlanul a napilappiacon

a maga nemében egyedül maradt

Nemzeti Sport oldalát

(nsport.westel900.net) tekint-

jük meg alaposan. Nem könny, mert

a rendíthetetlen, lesöpörhetetlen és

felülmúlhatatlan, nemes egyszer-

séggel csak „sportéként emlegetett

újság internetes megjelenése alig

több a semminél. Nemhogy teljes-

ségre nem törekszik, de még csak

nem is friss, és nem is valami szép.

Fölül a golyókból álló rovatsor olyan

apró bets, hogy rendes „amatr"

monitorokon megszenvedhetünk az

olvasásával. Oldalt a sportágakból

vagy sportágtípusokból válogatha-

tunk (csapat, egyéni). Középen pe-

dig gazdaságtalan tördeléssel jönnek

a cikkek nagy, klassz képekkel il-

lusztrálva, de mindegyik hír tegnapi,

vagyis a reggeli újság lapzártájának

megfelel.

goi nyelv oldalakkal bajlódni, bár

ott a hazai pályáról elég kevés

infohoz jutna. Minden szép színes,

az ember csak kapkodja a fejét, hogy

melyik kicsi táblázatnál ragadjon le,

cikket olvasson, vagy a szolgáltatá-

sok valamelyikét vegye igénybe.

Annyi menüsor, rovatom található

körös-körül, hogy elvész köztük az

óvatlan látogató. A fejléc körül az

offline lap egyes oldalaihoz, cikkei-

hez juthatunk. Hogy legyen rendszer

a bemutatásban, induljunk a meg-

szokott módon, a bal oldalon.
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A kulcsszó szerinti keresés alatt

rögtön a szigorúan üzleti tartal-

mú Fórum nyitható meg.

A Napi Szolgáltatás ezúttal

tényleg szolgáltat. Például egy

businessman számára nélkülöz-

hetetlen linkgyjteményt ma-

gyar vonatkozású tzsdei

adatközlkkel, hírlevélküld

szolgáltatókkal, brókercégek

saját oldalaival, hírügynökségek-

kel, napi- és hetilapajánlatok-

kal, a témába vágó állami intéz-

mények oldalaival és ugyanezzel

külföldrl (tzsdék, központi

bankok, hírszolgáltatók stb.).

A Napi Csdfigyel egy táblázatot

tartalmaz az éppen felszámolás

alatt álló cégekrl dátumokkal,

a felszámoló pontos ismérveivel.

A Repüljegy-rendelés több an-

nál, amit a dm elmond, ez

ugyanis egy teljességre törekv

utazási adatbázis és keresrend-

szer. Itt a menetrendektl

a nagykövetségek adataiig mindent

megtalálunk, a világvárosok aktuális

hmérsékleteit csak az múlja fölül,

hogy a várható idjárás is fellelhet

ugyanitt. És mindez csupán körítés

a világ egyik nagy légitársaságának

repüljegy-rendel programjához.

Ha pedig már felszállunk, a célállo-

máson nem árt, ha valahol álomra

hajthatjuk a fejünket. A segítséget

az ide bekötött Nethotels.com

nyújtja.

Nem kevésbé gazdag a

Bankkártyaválasztó, amely furfan-

gos kérdésekkel puhatolja ki, hogy

melyik típus lenne számunkra a leg-

megfelelbb. Olyasmikre kell gon-

dolni, mint hogy havonta átlagosan

2001. szeptember/ 9. szám internet kalauz 3 “1
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A jó, a rossz és a csúf

Hát ennyi az egész. Persze vannak olyan

magyar nyelv sportoldalak, amelyeket

akár gólonként frissítenek, de ez vonat-

kozik más mfajokra is. Ettl még lehet-

ne szép és okos az egyetlen magyar

sportnapilap site-ja.

így azért drágább

A Metró az egyetlen napilap, amely az

interneten többe kerül, mintáz

offline változat, vagyis amelyi-

ket tulajdonképpen gazdaságo-

sabb kinyomtatott valójában

megszerezni, minta netrl

letölteni. Ennek ellenére nem

tartották fölöslegesnek a fenn-

tartók, hogy felépítsenek egy

site-Ot (www.metro.hu).

A szerkesztk talán abból indul-

nak ki, hogy aki ezt a módját vá-

lasztja a Metró átolvasásának,

annak mindegy, mennyi idt tölt

el a hálón. Ennek köszönheten

az internettl idegen, hosszú

rikkrészletek kerültek a nyitó

oldalra, rendhagyó módon

mindegyik legalább egyflekknyi.

A rovatstruktúrát a laptól köl-

csönzik, ebben nincs eltérés.

Van viszont Fórum, jobbára köz-

életi témákkal, úgymint: „Befe-

jezi turnéját a Tankcsapda?"

Azután itta Képregény

Garfielddel és a rejtvény, amely

mintegy 15 perc alatt sem

töltdött le, vagyis errl most

nem nyilatkozunk. A Tárlat két

fotós mveit tálja elénk. Hajói

láttuk, a szerzkre nem sok szót

vesztegetnek (ha igen, akkor jól eldug-

ták), kár érte. Ezeken kívül egy keres

az archívumhoz és egy rövidke kérdív

található az oldalon.

Ha azt vesszük, hogy hihetetlen pél-

dányszámban „fogy" naponta a Metró,

miközben a többi napilap eladási sta-

tisztikája folyamatosan romlik, akkor

kétségtelenül a magyar sajtó egyik

jelents tényezjérl van szó. De hát

ez nem a Metró Online-nak köszönhet,

az biztos.

M



Számítástechnika oktatásához ajánljuk!

TanNet oktató és felügyeleti rendszer számítógépekhez.

Tanári segítség a diákoknak speciális hardverhálózaton keresztül.

A TanNet hálózat szolgáltatásai:

- A tanári számítógép videoképe kiadható bármelyik diák monitorjára vagy az

összes számítógépre.

- A program kezelése szemléletesen bemutatható a diákok számára.

- A központi analóg videoforrás (pl. videomagnó) képe kiadható a monitorokra (+video/VGA

átalakító beépítésével), így a monitorok tv-ként is mködhetnek.

- Kijelölt diák monitorképe bemutatható a többi diák számára is.

- A tanár bármelyik diák monitorképét a saját monitorára kapcsolhatja, így láthatja a diák

munkáját.

- A tanár saját billentyzetét rákapcsolhatja bármelyik diák PC-jére.

- Lehetvé válik a diákok munkájának gyors ellenrzése és kijavítása

a tanári PC-n.

A tanár ezzel a speciális hardvereszközzel betekinthet a diákok munkájába, és segíthet

nekik anélkül, hogy helyét elhagyná. A TanNet rendszer egy olyan számítógépes videó- és

billentyzethálózatot valósít meg, ahol a tanár nyomógombos kezelegységén összeköttetéseket

tud létrehozni. Meglév és újonnan létesítend számítógépes oktatóteremben egyaránt

alkalmazható.

Mködtetéséhez hálózati szoftver nem szükséges.

n «=> n 1149 Budapest,

(BODÍSGDUa Kft.
Fax: 220-6455

Több, mint 60 000 CD*

www*zenebona*hu

Egy jó business..^

www.bonline.hu

.. olvassa a Business Online-t!&
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ajánlhatják kuncsaftjaiknak az erotikus

munkák sorát. A bedolgozásként végez-

het telefonszexet elssorban kisma-

máknak javallják majd. Pompás megol-

dás, a felnövekv gyermekek érdekeinek

szem eltt tartásával! A vállalkozó ked-

vek csekély költséggel bekameráztat-

hatják hálószobájukat, hogy jutányos

áron echte ungarische volkserotisch

show-val örvendeztessék meg

a www.anyacsakegyvan.com fizetképes

keresletét.

Miért is ne?! Minden legális, minden sza-

bályos, ahogy kell. Lássuk be, a tzsde

nem a hgyészduhari kisállatvásár. Ko-

moly, szabályos üzleti rendtartás, átlát-

hatóság, nyilvánosság (na ugye!) meg

minden. Nincs okunk aggodalomra, egy

szem se. Már hogy is volna?! Úgy szép

a gazdasági fellendülés, ha alapos.

Mozgásban az üzlet! A tzsdei árfolyam-

nyereségbl bven futja majd némi nyug-

tatóra, ha a gyerekeinkre gondolunk.

Szegénykéim olyan, de olyan szemét egy

világban kénytelenek felnni... é"

G. B. Show tévedett. Warrenné immár éppoly tiszteletreméltó

self-made woman, mint amennyire tiszteletreméltó gazdasági

tevékenység a mestersége is. Egy szépen fejlett tzsdei árfolyam

hovatovább mindent feledtet. Márpedig a pornóipar, ha nem is

a mennybe, de egyenesen a tzsdére megy...

Volkserotisch show

S ha mindez volt, ahogy írva, a Priváté

Media csoport honi képviseli majd üd-

vözölt mosollyal ajánlanak föl egy kisebb

összeget az els útjukba es jótékonysá-

ginak látszó szervezet támogatására. Az

illetékes munkaügyi központok innentl

a lehet legnagyobb lelki nyugalommal

A
saját kábelhálózattal és filmekkel

rendelkez Priváté Media csoport

lapzárta idején jelentette be: az eu-

rópai tzsde felé veszi az irányt, mert

olybá vélik, a szex a legnagyobb biznisz

az öreg kontinensen. Az AltaVista felmé-

rése szerint napi 50 ezer kíváncsijuk fele

éppen ebben a témakörben méltóztatik

érdekldni.

Erotoprojekt

így persze mindjárt más. Ami eddig élv-

hajhászatnak minsült, ezek után fehé-

rebb, minta Kilimandzsáró hava. Szó

sincs alantas, alig emberi ösztönök fölfe-

lé korbácsolásáról, ó, nem. Mi más ez, ha

nem az e-gazdaság egyik húzóágazatá-

nak jól megérdemelt diadalmenete?!

Ugyan, kérem, egy kis szex meg se koty-

tyan senkinek! Fektesse pénzét pornó-

papírokba! Minden merevedés önnek

dolgozik! Nincs is erotikusabb, mint

a Nasdaq indexének emelked görbéje!

Lepje meg szeretteit „Bonus penis -

bonus domus" hozamjegyekkel!

Politikailag korrekten, hogyan másképp,

van szerencsénk ezután beszélni-írni

e tevékenységcsoport fültmirigy-orien-

tált pszichofizikai aspektusairól. Miért is

ne? Sokkal kényelmesebb azokat a Tóm

Cruise típusú csávókat ott, Amszterdam

piros lámpás negyedében élhús-ipari

marketingmenedzsernek nevezni. Az ab-

lakban álló, egytl egyig szomorú tekin-

tet hölgyek ezentúl nem cafkák, cédák,

lotyók, ribancok, repedtsarkúak, kurvák,

kéjhézagok vagy bájbalerinák. Dehogy.

Erotoprojekt-koordinátorok. Nemre,

korra, vallásra, brszínre való tekintet

nélkül. A gyerekpornó ezentúl nem pedo-

fília, hanem speciális igénykielégítés,

a kéjgyilkosság sem bntény többé,

mindössze az orgiasztikus frusztrációk

végs megoldása.



Freecom Beatman:

Kedvenc MP3-as felvételei - bárhol
,
bármikor!

LEGNAGYOBB ÉLVEZET: A LÉTEZ LEGKISEBB CD/MP3 LEJÁTSZÓ
Nemcsak otthon hallgathatja kedvenc MP3-as felvételeit! A készülék kis méretének - alig nagyobb,

mint a Mini CD- és megbízható technológiájának köszönheten, a Freecom Beatman Mini CD/MP3
ideális eszköz a szabadtéri használathoz. Ráadásul, nagyon jól is néz ki!

ULTRA KOMPRKT:
Akár 2 1 0 perc zenét is

tárolhat egy mindössze

8cm-es Mini CD-lemezen

KIURLO ÉRTÉK:
Három AudioCD tartalmát

tárolhatja egy 499* forintos

Mini CD-lemezen.

% 100%-OS
KOMPATIBILITÁS:
A Freecom CD-írójával megírt

Mini CD-lemezeket bármely

MP3-as készüléken lejátszhatja.

* javasolt bruttó kiskereskedelmi ár

nedia.hu
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Autó+sport+állok
Sztárok. Csillogás, kordon és gyönyör hoszteszek gyrjében
kelletik magukat. Lesifotósok vadásznak a készüldés pillana-

taira, hogy megfeleljenek a hírekre kiéhezett közönség elvárá-

sainak. Ha eljön a nagy nap, és megnyílnak a párizsi, genfi

autószalonok kapui, benzinvér autós zarándokok százezrei

tolonganak a XX. század kultikus tárgyai körül. Az autó-

rajongók népes táborának nincs lehetsége a személyesjelenlét-

re, de az információs sztráda megfelel lehajtóin megtalálja,

amit keres. Autósportál - aki autót vagy csak autós híreket,

képeket, sztorikat, információkat keres, jó helyenjár.

M
iértjárunk portálokra? Lustaságból.

Idhiány miatt. Nem tudjuk, nem akar-

juk magunk felkutatni a híreket. Vezett

választunk, aki ösvényt vág az információk

dzsungelében. Vezetnek minket, és mi örülünk

neki, hogy a korlátlan szabadságot biztosító há-

lózatot a napilapok szintjére butítva fésülik ízlé-

sünkhöz.

A jelents magyar autós portátok jelents ma-

gyar általános portálokhoz kötdnek. A két leg-

magasabb látogatottságot elér az Origó

(vezess.hu), illetve az Index (totalcar.hu)

oldalaiba tagozódva is elérhet.

Dobja a postaládába!

Elképeszt, hogy mi minden van egy autóban. Ha

a gyanútlan látogató nekiveselkedik, hogy a ked-

vére való felszereltség autót állítson össze, és

a Vezess.hu oldalain fáradságot nem ismerve be-

jelöli a több ezer felkínált lehetségbl a kénye-

kedvének legmegfelelbbeket, rádöbben, hogy

mennyi hasznos, csábító, de haszontalan, vonzó,

soha nem használt kütyü, bigyó létezik.

Az autós portálok ugyanis jó úton haladnak abba

az irányba, hogy márkafüggetlen, elektronikus

autós nagyáruházak legyenek. Sokan már ma

azért látogatják ezeket az oldalakat, hogy átte-

kintsék a piac kínálatát. Ennéljobb helyekre pe-

dig nem is mehetnének: pillanatok alatt - össze-

hasonlíthatóak - kapják kézhez, hogy pénzügyi

lehetségeik és elvárásaik összhangban vannak-

e, illetve milyen márkák mely típusai ígérkez-

nek számukra jó választásnak.

Az internet sajnos - vagy szerencsére? - még

nem pótolja a márkakereskedés vagy az autópiac

személyes élményét. A kárpit tapintását, a fé-

nyezés csillogását és az új autó illatát. Ezekért

és persze az autóért el kell zarándokolni az

autószalonba vagy használt autó esetében az

eladóhoz. Egy autó beszerzése azonban van

akkora mérték családi beruházás, hogy megad-

juk a módját. Az Egyesült Államokban persze ez

is más helyi értéken szerepel. Természetesen

rendelnek autót a neten, és ha a keresked hét-

végén házhoz szállítja azt, megkérik, hogy a kul-

csot és a papírokat dobja a postaládába, mert

egy kicsit korán érkezett...

Chiptuning

Az autók használati eszközökbl ünnepelt dívák-

ká, machohsökké, agresszív szörnyetegekké és

szeretni való cukorfalatokká lényegültek át.

A négykerek fétiseknek is szükségük van olyan

felületekre, amelyeken kellethetik magukat,

közhírré tehetik értéknövel szolgáltatásaikat

vagy ráncfelvarrásaikat.

Az autoforum.hu még egy lépéssel tovább-

megy a sztárkapcsolatok kialakításában: sztárok
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és autóik rovatát ígérve vezet át minket a kar-

burátortól az alapvet személyiségjegyekig

ível függhíd ingatag taposófáin. Az már csak

apró szépséghiba, hogy az áhított oldal helyett

többszöri, majd fondorlatos kísérletek után is

a foldalról már ismers, marketingíz biztosí-

tási információ jelenik meg.

Az autós portálok szerkezete, felépítése (remél-

hetleg) híven jelzi a látogatói kör érdek-

ldését. Els helyen a hírek, újdonságok szere-

pelnek. Kiemeltjelentségek a különféle

adatbázisok az új és használt autóktól az alkat-

részeken keresztül a biztosítási és javítási szol-

gáltatásokig. Az autósport - elssorban

a Forma-1 és a rali - is dobogós a benzingzös

monitorokon, de hasonlóan fülsiketít tempó-

val robognak elre az autóhifi és a chiptuning

lehetségeit taglaló rovatok.

PC-bumper?

Ahogyan a filmcsillagokról is olvashatunk

elemzéseket és pletykákat, úgy az autós témá-

val foglalkozó média is specializálódott. Míg

a megjelenésében, híreiben, hangulatában

szikár, visszafogott Vezess.hu a tényszerség

és az adatáradat mellett tette le a voksot, ad-

dig a Totalcar az érdekes, olykor könnyed,

könnyedén fogyasztható információközlést

kínálja. Ez utóbbinál ersebb a látogatók kö-

zösségé formálódása: az autós fórumokon ez-

rével jelennek meg az autókkal, autózással

kapcsolatos vélemények, élmények, tanácsok.

Az „ízlések és pofonok..." kezdet életbölcses-

ség alapjai tárulnak fel a Totalcar fórumának ol-

dalain. Tucatnyi vagy többtucatnyi hozzászóló

ezernyi megközelítésben és véleménnyel emeli

magasba vagy taszítja mélybe ugyanazt a már-

kát, típust vagy évjáratot, amelyet a gyanútlan

tanácsot kér (ravasz provokátor?) a fórum té-

májaként feldob. Hihetetlen történetek, kalan-

dok és teljesítmények gördülnek le a látogató

szeme eltt, és elhisszük: ma már nemcsak

a papír bír el mindent.

Itt aztán villoghatunk, ha tudjuk, melyik évjárat

jelentette a csúcsot az adott típus életében,

mert az AC-pumpához használt alapanyagok

akkoriban nem onnan, hanem máshonnan szár-

maztak. Mindaddig, míg egy jól értesült fórum-

bajnok meg nem cáfolja megdönthetetlennek

tn érvelésünket azzal, hogy abban az autó-

ban spéciéi egyáltalán nincs semmilyen pumpa:

éppen ellenkezleg, a kérdéses esztendben -

természetesen egy magyar fejlesztmérnöknek

köszönheten, aki mellesleg ama sorok írójának

személyes ismerse is - kezdték el sorozatban

gyártani a PC-bumpert, amelyet sok felületes

megfigyel hajlamos AC-pumpának tekinteni.

Traffipax és forgalom

Számtalafl hasznos információ lelhet fel a fó-

rumok oldalain: vannak például csodálatra mél-

tó mutánsoka milliószám klónozott autók kö-

zött, amelyek a gyári paraméterek sokszorosát

képesek kiadni magukból, természetesen tulaj-

donosuk hathatós segítségével, átüt személyi-

ségének kisugárzásával.

Egy biztos: autóval, autóban, autónak élünk

a portálok oldalain, online és monitortól moni-

torig offline állapotunkban. Mindaddig, míg

általánossá nem válik az autók internetelérése,

és a mszerfal középkonzolján fel nem tnnek

a közhasznú autós információk: mint például

a Totalcar percnyi frissítés traffipax- és forgal-

mihelyzet-jelentése. Az lesz az igazi, amikor

a reggeli indulás után az els piros lámpánál

csak végigfutunk a tervezett útvonaljelen-

tsebb csomópontjain elhelyezett

webkamerákon. A végeláthatatlan kocsisorok

látványától elborzadva mormoljuk: „izgalomra

semmi ok, hiszen minden megvan, ami kell,

autó+sport+állok..." Vagy hanyatt-homlok mó-

dosítunk bejáratott útvonalunkon, vagy egy ele-

gáns rendrkanyarral visszafordulunk a laká-

sunkhoz, hogy egy rövid e-mailben értesítsük

c .hu
http://www.prim.hu
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munkáltatónkat: a hálózat jóvoltából ma otthon

csépeljük a billentyzetet, olvassuk az üzenete-

ket, videokonferenciázunk, görgetjük elre az

egeret és az ügyeket ahelyett, hogy a forgalmi

dugóban vesztegetnénk az idnket. Arról a né-

hány percnyi lazításról szó sem esik majd, ami-

kor is meglátogatjuk kedvenc autós portálun-

kat, hogy elábrándozzunk egy 300 (de ha lehet,

egy chipetnyi tuninggal inkább 350) lóers,

féktelen száguldásokra is lehetséget adó,

hipermodern négykerekrl, amellyel akár más-

fél órán keresztül is araszolnánk a reggeli, nap-

közbeni és esti csúcsforgalomban. é~
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Elhagyottak, megcsaltak,
cyberözvegyek

„24 éves feleségem, 2 gyönyör kislány édesanyja egyik napról a má-

sikra, egyetlen szó nélkül hagyott el minket 1 999. november 25-én.

Eltnt személynek nyilvánították, és hetekig semmit nem tudtunk ró-

la, mindaddig, amíg egy nap el nem kezdtem kutatni a számítógépe

fájljai között. így sikerült kiderítenem, hogy a feleségem önszántából

hagyta el az országot, egy olyan férfi kedvéért, akit egy hónappal az-

eltt ismert meg a chaten. A gyermekeim teljesen összetörtek, és én

is. Bárcsak többet tudtam volna korábban az internetfüggségrl és

az online románcokról, talán megmenthettem volna a házasságun-

kat! Ne hagyd, hogy ez megtörténjen veled! Segítünk abban, hogy

idben észrevedd, ha a házastársad megcsal az interneten, és abban

is, hogy megtehesd a szükséges lépéseket, mieltt elhagyna. ”

E
zekkel a sokkoló mondatokkal fo-

gad a www.chatcheaters.

com webkiköt, amelynek célja -

amint az a fenti sorokból is kiderül-,

hogy megmentse azokat a házasságo-

kat, amelyekbe az interneten keresztül

már befészkelte magát a titokzatos har-

madik. A szívszaggató történetektl

a htlenség jelein és bizonyítékain ke-

resztül az igazság felderítésére szolgáló

kémszoftverekig minden megtalálható

itt, ami csak egy gyanakvó vagy akár

már bizonyosságot szerzett féltékeny

hitvest érdekelhet.

Mit tennél, ha...?

...egy nap a számítógépet gyanútlanul

bekapcsolva ez az üzenet nyílna meg a

férjednek/feleségednek címezve: „Már

nagyon vártalak, édesem, ma éjjel rólad

álmodtam!" Az eset nem fiktív: efféle

cyberlebukások szép számmal fordulnak el

a chatcheaters.com-on közzétett beszámolók

tanúsága szerint. A Chatcheaters szerkeszti

alapveten három csoportba osztják a segítsé-

get nyújtó lehetségeket. A problémamegoldás

els és legkézenfekvbb lépcsfoka az szinte

és mindent tisztázó beszélgetés. A színvallás,

a bels titkok, a bntudat megosztása és vádas-

kodás nélküli megbeszélése segítheti a kapcso-

lat megmentését. Ez azonban csak akkor mkö-

dik, ha ez mindkét fél számára fontos. Ha félre-

lépett párunk mindent azonnal letagad, egysze-

ren paranoidnak nevez minket, vagy visszauta-

sítóan reagál, hiába ajánljuk fel segítségünket,

nyilvánvaló, hogy rejteget valamit. Más megol-

dást kell keresnünk.

Második lépcsfok lehet a pszichológussal való

konzultáció, az egyéni vagy párterápia. A pszi-

chológusok napjainkban egyre többet foglal-

koznak az internetfüggséggel és a cyberszex

káros hatásaival. A szakember szerint: „Az

internetes chatek fantáziavilága hasonló

a droghoz - még a legnormálisabb embert is ké-

pes függvé tenni. A fanatikus chatelk elbb-

utóbb hazugságokra kényszerülnek, bár-

mit megtesznek, csak biztosítani tudják

maguknak a napi chatadagot. A legrosz-

szabb az egészben az, hogy úgy érzik,

nem csinálnak semmi rosszat, hiszen k
csak játszanak, úgymond barátokat sze-

reznek. Pedig a chates kapcsolatokból

gyakran lesznek valódi randevúk, titkolt

kapcsolatok. A chaten kezdd házas-

ságtörés tipikus útvonala leegyszersít-

ve így fest: chat -» e-mail -> telefon ->

randevú -> szex." A pszichológus sze-

rint drámaian n azon esetek száma,

amikor a páciensek online szerelmi kap-

csolat miatt tönkrement házasságuk

megmentése érdekében kérnek segítsé-

get. Szétszakadó családok, sérült gyere-

kek, pénzügyi katasztrófa, kifosztottság

és megalázottság marad a normális csa-

ládok életét hirtelen és váratlanul felbo-

rító cyberrománcok nyomában. Ez derül

ki a www.cyberwidows.com oldal-

ról is, ahol a témára specializálódott szakember

ún. e-terápia formájában kínál mentövet a két-

ségbeesett cyberözvegyeknek.

38 internet kalauz 2001. ember / 9. síim



http://www.prim.hu

randeviiHHET
E-baj ellen e-segély

A www.cyberwidows.com oldal emberi szóval

várja és vigasztalja azokat, akik váratlanul ebbe

a helyzetbe kerültek. A nyitó oldalon kiemelt

betkkel ez áll: „Ha netán most épp azon gon-

dolkodna, hogy véget vet az életének, vagy

kárt tesz önmagában - nehogy megtegye!

Hívjon, és mi segítünk!" Nem túlzott a fé-

lelem, nem egyszer vezetett már a cyber-

szerelem és htlenség családi tragédiá-

hoz. Segélykiáltásoktól hangos a

YahooGroups „Anticybercheaters" levele-

zlistája is, amelyet a megcsaltak, elha-

gyottak levelei töltenek meg nap mint

nap. E történetekben az internet gyakorta

maga az ördög. A Chatcheaters fórumá-

ban és csevegjében ugyancsak az inter-

netes htlenség körülfolyik a napi társal-

gás. Igaz, betéved néha egy-egy szörfös,

aki ha elfelejt alaposabban körülnézni,

a site nevébl ítélve azt hiszi, olyan he-

lyen jár, ahol partnerre találhat egy ártatlan kis

flörthöz, és már küldi is csábító üzenetét

-

ilyenkor aztán sebzett vadként támadnak rá és

oktatják ki a fórum törzstagai.

Az ellenséges hangulat azonnal érhetvé válik,

ha elolvassuk néhány válságos helyzetbe került

cyberözvegy történetét. Egy levél a sok közül:

„A feleségemrl azt mondhatnám, hogy »átla-

gos« háziasszony volt. Két kisfiúnkat nevelte

itthon, nekem sikeres üzletem volt - jó anyagi

körülmények között és vidáman éltünk, megvolt

mindenünk: szép otthon, hétvégi utazások,

nagyszer nyaralások, jó kapcsolatok, barátok.

Minden tökéletesnek tnt. Kb. 18 hónappal ez-

eltt a feleségemet érdekelni kezdte az inter-

net, hát elfizettünk. Elször csak napi 1-2 órát

internetezett, de hamarosan már egész éjjel

a hálón lógott, beleszeretett a chatelésbe. Né-

hány hét múlva már nem tudott magán uralkod-

ni. Semmi másról nem tudott beszélni, mint az

internetrl. Azt mondta, már nincs szüksége

a régi barátaira, mert »jobb barátokat« talált az

interneten. Idközben az is kiderült, hogy ezen

jó barátok közül többen szomorú helyzetükre

hivatkozva pénzt kértek tle, pedig megsaj-

nálta ket, és segített rajtuk. A fiaimmal és

a családommal együtt én is úgy éreztem, hogy

szinte már teljesen elvesztettük t. Kifordult

magából. Egész nap a számítógép mellett ült,

vacsorára mirelit pizzát melegített, és már ment

vissza a géphez. Hajnalig le sem szállt a vonal-

ról. Késbb cyberszex-chatekbe bonyolódott.

Rengeteg emberrel csevegett a hálón, és az

egyik férfival a valós életben is találkozott.

Amíg tudta, titkolta, de egyszer csak kiderült,

hogy a szeretje lett. Egy nap aztán otthagyott

minket, a gyerekeket, a házat, az üzletünket. Az

új élettársa pedig - aki tudtommal munkanélkü-

li alkoholista - rávette arra, hogy a válóperben

amit csak lehet, magának követeljen. A történ-

tek alapján az az érzésem, hogy ez a férfi már

nem elször csinálhatja mindezt végig. Minden

jel arra mutat, hogy az interneten csípi fel az

érzékeny, talán kicsit unatkozó, jómódban él

feleségeket, akiktl olcsó szexet és anyagi jólé-

tet remél - az egész olyannyira kitervelnek t-

nik. Tud nekem valaki segíteni???"

Keményen, titkosan

Nem esett még szó a Chatcheaters szakérti ál-

tal ajánlott „kemény" módszerekrl. Ha sem az

szinte párbeszéd, sem a lélekbúvár tanácsadá-

sa nem segít, vagy nem igazán bízunk ezek sike-

rességében, akkor ott vannak a titkosszolgálati

módszerek. Ezek többségét a nem kívánatos

cyberrománc megelzésének eszközeként hirde-

tik. A site számos olyan eszközt mutat be,

amelynek segítségével követhet hitvesünk

minden lépése a cyberspace-ben. Tanácsokat

olvashatunk arra vonatkozóan, milyen módon

bukkanhatunk rá számítógépünk fájljai között

elrejtett titkos üzenetekre, és arra, hogyan

derítsük ki a feltételezett cyberszerelmi három-

szög ismeretlen tagjának kilétét. Elképeszt

választékban állnak rendelkezésre a legkülön-

bözbb hardver és szoftver alapú kémked,

kukkoló módszerek, de árulnak itt szuper-

hatékony telefonlehallgató készüléket is.

Ráadásként, ha nem igazán kedveljük

a technológiai megoldásokat, online ma-

gándetektívet is fogadhatunk. Vigaszta-

lásképpen, bár az online kémkedést segít

eszközök eladása felteheten nem lehet

rossz üzlet, a Chatcheaters számos ötletet

és jó tanácsot fogalmaz meg arra vonatko-

zóan is, hogyan rizzük meg házasságun-

kat, párkapcsolatunkat, hogyan tegyük

azt napról napra szebbé, becsesebbé,

hogy párunk ne a virtuális világban keres-

sen nálunk izgalmasabbat. Talán így aka-

dályozhatjuk meg leginkább, hogy efféle

rémtörténetek fszereplivé váljunk,

vagy láthatatlan cyberdetektívek szegdjenek

a nyomunkba. é“

A félrelépés jelei

Ha az alábbiakat tapasztalod, párod való-

színleg online románc(ok)ba bonyolódott:

Gyors egérkattintgatásba kezd, amikor várat-

lanul belépsz a szobába.

Túl sok idt tölt a neten, amíg te alszol.

Ers vágyat érez arra, hogy egyedül legyen,

amikor internetez.

Telefonkártyát vesz magának.

Egyszerre több szolgáltatónál regisztrál ma-

gának ingyenes e-mail címet.

Hirtelen digitális fényképezgépre vagy

szkennerre van szüksége.

Amikor te veszed fel a kagylót, szó nélkül le-

teszi a hívó fél.

A megszokottnál többet tördik a külsejével.

Egyre kevesebbet figyel rád.

A számítógép fontosabb lesz, mint a család,

a kapcsolat.
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TINTÁT AZ INKBL!
Küldje be a web szó három szinonimáját az INK

szerkesztségébe, és mellékelje a sarokszelvényt!

A szerencsések megnyerik a könyvet vagy a CD-t.

MEGFEJTÉS: Magyar Szókincstár. 386. oldal

Magyar szókincstár

Rokon értelm szavak, szólások és ellentétek szótára.

Gazdag tartalmú szinonimaszótár.

25 000 címszó, 80 000 szinonima,

25 800 szólás, közmondás.

2 év alatt 6 kiadás!

CD-n is kapható!

Ára: 6720 Ft

Tinta Könyvkiadó

1116 Budapest, Szatmárhegy u. 13. Tel.: 208-5811 Fax: 208-3989

E-mail: kissgabo@mail.elender.hu

MEGRENDELSZELVÉNY
A TINTA Könyvkiadó 20% kedvezményt nyújt azoknak, akik utánvéttel

ezen a szelvényen rendelik meg a könyveket.

Magyar szókincstár, 4950 Ft helyett 4000 Ft pld.

Magyar szókincstár CD, 6720 Ft helyett 5350 Ft pld.

A megrendel neve:

Címe:

Ára: 4950 Ft

webRusíness
Internetes Üzleti Információs Adatbank

Legyen Ön is partnerünk!

Csatlakozzon most
Magyarország vezet

Internetes Üzleti Adatbázisához!

Aktuális üzleti ajánlatok

a világ minden pontjáról,

négy nyelven, folyamatos frissítéssel.

Díjmentes,
szelektált ajánlat megrendelési

lehetség e-mail címre, mobiltelefonra,

személyhívóra.

Ahol az ajánlatból üzlet lesz!

http://www.wb.hu
Tel.: 06 30 9635961

www.hunnia.net

Kocsis Péter - msorvezet

Az ELTE programtervez matemati-

kus szakán végeztem, s már az

egyetemen matek-fizika elkészít-

ket tartottam. Szerencsére lehet-

ségem volt az informatika tanárszakra is

áthallgatni, ez késbb jól jött a középisko-

lai tanítások alatt. Közvetlenül az egyetem

után az IBM oktatási központjában felntt-

oktatással múlattam az idmet. Összességé-

ben mintegy 15 év tanítási tapasztalatán

a hátam mögött. Jelenleg egy kicsit újra

a programfejlesztés felé fordultam. A SatelitTv internetes iskolá-

jában megpróbáljuk a szakmai alapokat a kell szakmai pontat-

lanságokkal keverni. Olyan ez, mint amikor a fociról beszélünk:

senki nem használja a testnevelési fiskola szaknyelvét, mégis

érdekes, szórakoztató és tanulságos.

Sziasztok!

Bemutatkozik az „Internet mindenkinek" cím msor, amely

kéthetente kedden este 1/2 11-kor látható a Satelit Tv-n.

Nézzük együtt, és ígérjük, hogy az internetet velünk köny-

nyebben fogjátok megérteni és használni. Rengeteg érde-

kesség: riportok, sztárvendégek, humor, internetsuli, zene,

weblapok és játék. Az internet és ti - legyetek velünk!

Huszka Leó szerkeszt

C'v#

Kszegi András - msorvezet

1988 óta vagyok ns, Holda lányom

11, Kristóf fiam 1 éves.

Els munkahelyemre 1985-ben ke-

rültem, amely nem volt más, mint

a Magyar Rádió. Ott pecsételdött meg

a sorsom. Jött a Fehérvár Rádió, azután

megint a nagy szerelem, a Magyar Rádió.

Onnan kerültem az Infórum Rádióhoz,

ahonnan egyenes út vezetett a Budapest

Rádió 88. 1-hez, jelenlegi ténykedéseim

színhelyéhez. Most újra szerelmes vagyok

(a gyerekek édesanyját tekintve folyamatosan). Vezetem a Satelit

Tv „Internet mindenkinek" cím magazinmsorát. Kiváló munka-

társaimmal azon mesterkedünk, hogy mindenki a lehet leg-

könnyebben, jókedvvel ismerje meg és használja az internetet.
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Szép új világ
A monitor fénye kékesen viliódzik elttem. Olyan furcsa ez az

egész. Itt ülök egy szobában, egy kényelmes székben, távol

a vizsgaidszaktól... A pingvinembléma szépen mosolyog,

a háttérben különbözprogramok futnak, számsorok pörög-

nek, e-mailek érkeznek, a proci ventilátora halkan zümmög. Ha
a múlt század elejérl valaki hirtelen felbukkanna, nem hinné

el, hogy épp egy megbeszélést tartok. Pedig így van, az IRC-n

vitatkozunk ismerseimmel a nyári programokról. De persze

nemcsak errejó az internet, hanem még sok minden másra is.

Belegondolt-e már a Kedves Olvasó abba, hogy mennyi minden-

ben megkönnyíti a dolgunkat a net? Nézzük csak, miket rejt ez

a szép új világ.

nézpontja

T
együk fel, hogy a fvárosban va-

gyunk, és mondjuk vonattal szeret-

nénk eljutni Bátonylellébe. Anél-

kül, hogy sejtenénk a pontos földrajzi

elhelyezkedését (azért elárulom, hogy

az ország keleti részében van ez a kis

falu), egy pillanat alatt megtudhatjuk,

hogyan juthatunk el vonattal odáig.

Csak Elvirát kell megkérdezni

(www.elvira.hu). Lehet szidni

a MÁV-ot a vonatai miatt, de az tény,

hogy az Elvira nev intelligens vasúti

menetrend könnyen kezelhet, nagyon

hasznos, szóval egyszeren profi. Egy

kattintás, és máris megtudhatjuk, mi-

kor, hol és hányszor kell átszállni, ha

Bodajkon át szeretnénk eljutni

a fent említett faluba, külön meg-

jelölve a helyjegyköteles vonatokat. In-

formációkat kaphatunk a választott vo-

natról, még az állomásokról is. St, ha

kiválasztottuk a ránk érvényes vasúti

kedvezményt, a menetjegy árát is ki-

számolja nekünk a programocska.

(Megmondva azt is, hogy az adott ked-

vezményt milyen feltételek mellett le-

het igénybe venni. Wow! Nem is tud-

tam, hogy egy országgylési

képviselnek is kell IC-jegyet váltania.)

Ráadásul hamarosan a jegyrendelés is

lehetvé válik, jelenleg csak egy

demoverziót próbálhatunk ki.

Menni és enni

Persze akadnak olyanok, akik inkább

a buszt részesítik elnyben. Nos, ez

már kicsikét nehezebb dolognak ígérke-

zik, de a Volán weboldalán

(www.volan.hu) egy kis keresgélés

után ráakadhatunk a nekünk megfelel

járatra. St nemcsak a távolsági jára-

tokat lelhetjük meg itt, hanem a na-

gyobb városok helyi járatait is. A Kis-

alföld Volánnál például a teljes soproni

buszmenetrend fenn volt, olyan buszok

is, amelyekrl még nem is hallottam,

pedig azért van Sopronhoz némi kö-

zöm.

De lépjünk tovább, azaz pontosabban

szólva ne lépjünk, maradjunk Pesten!

Mert ugye a fváros tömegközlekedése

eléggé nagy, és sokak számára átlátha-

tatlan. Metró, villamos, trolibusz, autó-

busz, HÉV - egyre megy, hogy melyik

a kedvencünk, a Budapesti Közlekedé-

si Vállalat oldalán (www.bkv.hu)

mindegyik teljes menetrendje fellel-

het. Még az éjjeli buszoké is. Többé

tehát nem kell aggódni amiatt, hogy mi

lesz akkor, ha a vandálok megrongálják

a megállóban lév táblákat, könnyen

megtervezhetjük utunkat.
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Érdekes játék, ugye? Azonban sosem

szabad elfeledkezni arról, hogy embe-

rek vagyunk. Éllények a magunk szük-

ségleteivel. Például itt van rögtön az

evés. A NetPincér segítségével

(www.netpincer.hu) könnyen hoz-

zájuthatunk kedvenc pizzánkhoz,

gyorsételünkhöz, salátánkhoz. Az okos

program kilistázza azokat a cégeket,

amelyek házhoz szállítást vállalnak

a tartózkodási helyünkre. (Nem kell

megijedni, ez utóbbit nekünk kell

megadni.) A pizzát általában mindig

ezen keresztül szoktuk rendelni, eddig

még sosem volt nagy gond. Olyan el-

fordult persze, hogy a pizza érthe-

tetlen okokból három órával a ren-

delés feladása után érkezett meg

(talán körülnézett Budán), de ez

természetesen nem a NetPincér

hibája, k csak továbbítják a ren-

deléseket. (Az viszont fontos,

hogy az árak csupán tájékoztató

jellegek - a múltkor az egyik cég

éppen árat emelt, de az adatbázis-

ban még a régi szerepelt. A szám-

lán viszont a vártnál magasabb

összeg...)

Könyv és film

Nem szabad elfeledkezni a lelki táplá-

lékról sem. Milyen izgalmas is egy jó

könyv, nem? Persze a kor szellemével

haladni kell, a magyarországi piacon is

megjelent az ún. e-book. Vagyis az

elektronikus könyv. Elsre elég

furcsa elképzelni, hogy vajon mi is

ez... A VikkNet e-könyvkiadó

(www.vikknet.hu) azonban úgy

gondolta, hogy érdemes ezzel fog-

lalkozni. (Azt csak halkan jegyzem

meg, hogy egy rendszeres ink-

olvasó eltt nem ismeretlen a ki-

adó vezetjének neve.) Megfelel

regisztráció és az adott könyv árá-

nak befizetése után érkezik e-mail-

ben egy egyszer használatos jel-

szó, amelynek segítségével az

adotté-könyvet letölthetjük. (Egy

PDF formátumú dokumentumról

van szó.) A regisztrált szerzk pe-

dig feltölthetik szerzeményeiket,

és online figyelhetik jutalékuk alakulá-

sát. Érdemes kipróbálni, van fenn egy

ingyen letölthet könyv.

Hiába ülünk a gép eltt, lényegében

mégis társas lények vagyunk. Színház,

mozi, kulturális esemény vagy egy nagy

buli - az Est.hu oldalán

(www.est.hu) fellelhetjük a kedvünk-

re való rendezvényt. Persze rengeteg

más infótis.

Az amerikai filmekben a családi jelene-

tek elképzelhetetlenek a nélkül, hogy

a családf ne olvasna egy kényelmes

karosszékben újságot. Habár az újság-

olvasás nálunk is divat, sokan mégis az

elektronikus médiát részesítik elny-

ben. Azt, hogy az Index (index.hu),

“Tr^rruar*--r:

: gKü
az Internetto (internetto.hu), az

Origó (www.origo.hu) vagy a Stop

(www.stop.hu) híreit olvassuk rend-

szeresen (esetleg mind a négyet), min-

denki egyéni ízlése szerint döntse el.

De ha inkább ragaszkodunk kedvenc

nyomtatott újságunk online változatá-

hoz, akkor próbálkozzunk a www.ujsag-

neve.hu címmel. Itt is szubjektív,

hogy ki mihez ragaszkodik, én

mondjuk a Népszabadság

weboldalát (értelemszeren:

www.nepszabadsag.hu) tud-

nám ajánlani.

Szép világ. Legalábbis úgy tnik.

Új világ? Csak más. Hasznos vi-

lág? Ezt mindenki döntse el saját

maga. Felemel az az érzés is,

amikor pár óra kínlódás után

megértjük, hogyan épül fel

a nyomtatott vasúti menetrend.

És jó dolog egy pizzériában vára-

kozni az ételünkre, s közben

beszélgetni a többiekkel. é~

net kalauz 1 • 2001. szeptember/ 9. sí
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A tanulás mint
a szorongás legfejlettebb formája

Tudsz úszni? Nem? Akkor in-

dulhat a verseny!

Szóval a gond az, hogy azt kéne megta-

nulnod, hogyan légy kitartó, hogyan

tudj hatékonyan és gazdaságosan ta-

nulni, hogyan tudd motiválni magad, de

e helyett csupa olyat tanítanak, amit

majd elfelejtesz. Aztán a pedagógiai fo-

Kipreseim Deioiea, es eDDen te vagy az

akadály. A te nézpontodból tanulási

probléma az, hogy tanulni kell. Egy no-

vella sajna kimaradt a Tanár úr, kérem!-

bl: „A rossz tanuló tanul". Ez arról

szólna, hogy Auernek vizsgára kell ta-

nulnia, de akkor eszébe jut egy csomó

irtó fontos elintézend dolog, aztán

rendet kell raknia, aztán megéhezik,

majd elálmosodik, és arra gondol: „hol-

nap nincs pardon, kegyetlenül ráhaj-

tok". S csak félálomban jut eszébe,

hogy tegnap ugyanezzel aludt el.

Na jó, ha nem vicceljük el a dolgot, ak-

kor az a baj a tanulással, hogy szoron-

gunk tle.

A tanulás több, mint iskolábajárás. Kicsi korunktól folyamato-

sanjutalmaz vagy lesújt bennünket iskolai teljesítményünk, ami

betonkemény alapját képezi önértékelésünknek. A tanulás való-

jában személyiségünk válasza a kihívásokra, és a kudarcok okait

kutatva kiderül: a hiba nem mindig a mi készülékünkben van.

A
tanulási probléma egyik megköze-

lítésben azt jelenti, hogy anyukád,

apukád, tanárod többet szeretne

Rítus és áldozat

Persze amikor a magad kedvéért tanul-

tál gitározni, biciklizni, weblapot írni,

pulóvert kötni, nem szorongtál. A „Ta-

nulj meg tanulni" típusú bestsellerek el

akarják veled hitetni, hogy az iskolai

tananyagot is ugyanilyen vidáman be

lehet biflázni. Hát nem. Az iskolai-egye-

temi tanulás valójában rituális próba-

tétel, társadalmi beavatási szertartás;

amelynek lényegéhez tartozik a szenve-

dés, a megalázottság és a kiszolgálta-

tottság. Az sidkben ezt egy kis fity-

malenyisszantással vagy pár vágással

a háton le lehetett tudni. Ma ezt a be-

avatási folyamatot oktatási rendszernek

nevezzük, amelybe a szorongás gyárilag

be van építve: a lemaradás és kiesés ál-

landó rettegésében kell értelmetlen

dolgokat magolni, emészthetetlen in-

formációmennyiséggel megbirkózni, re-

ménytelenül szk határidkkel. Most azt

hiszed, anarchista vagyok, és az jön:

barikádra! De ennél azért mi itt disz-

tingváltabbak vagyunk. Jobbat mi sem

tudunk.

lyóiratokban sopánkodnak, hogy „jaj,

a mai fiatalok nem tudnak tanulni".

Oktatási rendszerünk már csak ilyen:

bedobnak a mélyvízbe, és meg sem kér-

dezik, tudsz-e úszni. S ha már benne

vagy, mégsem mondhatod, hogy „majd

elmúlik"; valahogy ki kell kalimpálnod

a partra. És miközben fuldokolsz, a fe-

jed felett egyre csak csóválják a fejüket:

ez sem tanult meg úszni.

Hogy a kérdés gyökerénél kezdjük, a ta-

^"4- internet kalauz 2001. szeptember/ 9. síim
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nulással kapcsolatban a problémák egy-

mással szorosan összefüggk szoktak

lenni: nem tudsz figyelni, mert nem ér-

dekel az anyag. Nem tudod

megjegyezni, mert nem tudsz

figyelni. Szorongsz, mert nem

tudod megjegyezni, mert nem

tudsz figyelni, mert nem érde-

kel az anyag. A mondat elemei

összevissza cserélgethetk,

mégis igaz marad a mondat.

Azért van így, mert ezek a ne-

hézségek kölcsönösen gerjesz-

tik egymást. De ha ne adj' is-

ten az egyik pozitív irányba

változik (pusztán elvi

lehetségként: mondjuk, érde-

kel az anyag), javul a többi is.

Persze ne felejtsük el, hogy

a szorongást az a félelem táplálja, hogy

a Nagy Beavatási Rítuson (a továbbiak-

ban: NBR) - felelés, dolgozat, vizsga -

elfogsz bukni. Ezen azonban változtatni

nem tudunk, tehát koncentráljunk

a részletekre.

Itt vannak az új memória-
kezelk!

A tanulási technikákról szóló könyvek

dióhéjban arról szólnak, hogyan mozgó-

sítsd az érdekldésedet, a figyelmedet, a

memóriádat. A tanulási módszerek egyik

közös vonása, hogy a monoton, bamba

olvasgatást átalakítják aktív cselekvés-

sé: keresd meg a kulcsszavakat, vond ki

a lényeget, strukturáld át az anyagot a te

gondolkodásodnak megfelelen. Ez meg-

változtatja az összes fenti paramétert. Az

anyag ugyan unalmas, de az érdekes fel-

adat lehet, hogy átalakítsd emészt-

hetbb formára (ez egyébként a szerz

dolga lett volna). Az aktív feldolgozás el-

kerülhetetlenül mozgósítja a figyelmet,

s észre sem veszed, már nem szorongsz,

mert érdekldni és szorongani egyszerre

csak nagyon ügyes emberek tudnak.

A tanulás célja általában az, hogy az

NBR-en majd el tudjuk varázsolni me-

móriánkból azt, amit korábban belegyö-

möszöltünk. Ez az, ami teljesen bizony-

talanak tnik. A memóriánk, mint valami

bennünk lakó szeszélyes, önálló lény,

hol élénk és készséges, hol tompa, hol

meg egyenesen rosszindulatú.

De ki kell ábrándítsalak: memória mint

valami winchester az agyban nincs. Az

aktív emlékezés, felidézés valójában egy

cselekvés. Az emlékezet olyan, mint egy

ösvényrendszer: tanuláskor mindig kita-

posol egy új utat. Az út végén ott van

egy fehéije, amelyrl ránézve nem is

gondolnád, hogy az a2+b2ssc2 . Na

most, ha ez az út nincs kitaposva, nem

találsz oda, tehát ismételni kell. Továb-

bá, ha különböz ösvényeken is el tudod

érni ezt a fehérjét, akkor könnyebben

fogod megtalálni: vagyis sokféle dolog-

hoz kell hozzákapcsolni a tudást. A me-

morizálási technikák egy része arra épül,

hogy már ismert dolgok láncolatához

(pl. az utca házai) kapcsoljunk hozzá új

dolgokat. Az ösvény kitaposottságához

kell az ismétlés; ez az, ami uncsi szokott

lenni, de tanulási trükkökkel változatos-

sá lehet tenni.

Persze ezek a tanulási technikák olyan

embereknek segítenek, akiknek - mint

szüléink és tanáraink általában feltéte-

lezik - nincs más dolguk, mint tanul-

ni. De ha szerelmes/magányos vagy, ha

otthon zrök vannak (válás, pofozko-

dás), ha anyagi gondjaid vannak, akkor

hiába minden tanulási trükk: az agyad

máshol jár. Ilyenkor bizony eze-

ket a problémákat kellene megol-

dani. Ha nem sikerül, gyakran

jön a bukdácsolás. Segítséget

kérni? Hogyisne. Nálunk nagy

hagyománya van a pszichológia-

ellenességnek, de ezt lelkiernek

szokás nevezni. A turul melll le-

halászott öngyilkosjelöltek is azt

szokták rebegni: egyedül akarom

megoldani az életem. Pedig vak-

bélmtétet sem szoktunk „csalá-

dilag", otthon megoldani, miért

ne lehetne hát bekukkantani va-

lami diáktanácsadó-félébe?

Mission impossible

Ugyanez vonatkozik egy másik, nehe-

zebb ügyre. Vannak, akiknek már kicsi

koruk óta fixa ideájuk, hogyk orvosok

(mérnökök, festk, tanárok) szeretné-

nek lenni. Sokszor már apuka apukájá-

nak az apukája, egészen a görögökig fel-

menén, az volt, és így sem lehet más.

Ez általában egy küldetés, amelyet

a családi rögeszme beteljesítéséért kell

véghezvinni. Csakhogy, mint a Jónás

nevezet egyén, egyszer csak a mi em-

berünk is azt mondja: „elnézést, lehet-

ne, hogy én inkább ne legyek próféta?"

Tudjuk, akkor jön a cethal, a bnbánat,

a happy end. De a történet a mi vilá-

gunkban bukáshoz szokott vezetni, vagy

kellen szívós fajtánál fölöslegesen el-

végzettiskolákhoz. Aztán késbb sokan

a nagykorúság leple alatt, szüleiket ki-

játszva aljasul nekik tetsz szakmára

nyergeinek át. („Ezért taníttattunk?!")

Szóval, ha nagyon nem megy a suli, le-

het, hogy a célokkal van a baj.

Webkörséta

Elször is lehet, hogy tanulási problé-

máid figyelemzavarból, hiperaktivitásból

fakadnak, amit gyerekkorod óta hurcolsz
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magaddal. Persze ha idáig eljutottál a

cikk olvasásában, nem valószín. De ha

érdekel a kérdés, tájékozódhatsz

a www.pro-patiente.hu/pp/

gyogyir/991011/figyelem.html és a

www.extra.hu/mifordir/ritalin.htm

oldalon. Apropó: serkentk szedésérl

lebeszélnélek. Ha felpörgeted a pro-

cesszorodat, könnyen leéghet.

Az emlékezetrl és az emlékezetet javító

technikákról olvashatsz a www.

mozaik.info.hu/mozaweb/stilus/

pagell.htm és .../pagel2.htm olda-

lon (ha meg tudod jegyezni). Ezek kicsit

íróasztal mellett született tanácsok, lát-

szik, hogy aki írta, nem használta. A

másik gond, hogy ha bele akarsz menni

a részletekbe (rákattintasz a linkekre),

lefagyhat a böngészd. Ez is egyfajta

tanulás. További érdekes olvasmány az

emlékezet mibenlétérl a mek.iif.hu/

porta/szint/tarsad/konyvtar/

informat/azinform/html/tanulas.

html oldalon található. Ám ezzel már ki

is merítettük a magyar web lehetsége-

it, pedig a téma messze nincs kimerítve.

De ha te beszélni english, tudni felke-

resni sok-sok érdekes oldal. Hogy, hogy

nem, a nemzetközi porondon rengeteg

weblap található, amely tanulási taná-

csokat és módszereket kínál. Persze oly-

kor egymást ismételgetve, mert azért

a tanulási technikák száma korlátozott.

Itt van mindjárta Humán Memory web-

site online memóriafejleszt kurzusa

(memory.uva.nl/memimprovement/

eng), amely tulajdonképpen memorizá-

lási technikákat mutat be példákon ke-

resztül. Hogy sejtsd, mire gondolok: ha

például van egy összefüggéstelen szó-

lista, azt úgy tanulhatod meg könnyen,

hogy csinálsz belle egy

akármilyen bugyuta törté-

netet, mert történetet

százszor könnyebb megje-

gyezni.

A SuperMemo.com web-

site-ja (www.

supermemo.com) egye-

nesen a tanulási trükkök

kincsesbányája. Például

a „The 20 rules of formula-

ting knowledge in learning" (20 szabály

a tudásanyag megformálására tanulás

közben) máshol nem olvasható tanulási

eljárásokat vesz sorba. Pl. az anyagot

könnyebb megjegyezni, ha kérdés-fele-

let formában rögzíted, pláne, ha apró

szeletekre vágod, minta szalámit. Hasz-

nálj (vicces) képeket, szimbólumokat

(a vizuális információ jobban megje-

gyezhet, mondjuk a töritanárod, hom-

lokán a szatmári béke dátuma stb.).

Persze mit sem érnek a technikák, ha

valaki reszketve ül le tanulni, vagy vécé-

papírtekerccsel megy vizsgázni.

A Howtostudy.com (www.howtostudy.

com) tanulást segít oldalakra mutató

linkek gyjteményét kínálja, s itt külön

szekció foglalkozik a tanulással kapcso-

latos szorongással.

Az ACE (www.uic.edu/depts/

counselctr/ace/concentration.htm)

egyik oldalán ötleteket kaphatsz, hogyan

védd ki az Auer-féle tanulási szindróma

tüneteit. Pl. a hirtelen támadt sürgs el-

intéznivalókat gyújtsd egy listára, s ak-

kor kevésbé fogsz attól tartani, hogy el-

felejted. (Késbb majd rájössz, hogy nem

is voltak olyan fontosak.)

Konkrétan a tesztvizsgák eltti és alatti

szorongás kezelésével foglalkozik egy

másik oldaluk (/testanxiety.htm).

Megtudhatod, hogy a legrosszabb, amit

tehetsz, ha vizsga eltt részt veszel

a „közös reszketésben"; ezt mindig azok

rendezik, akiknek végs vigasza a kol-

lektív bukás. Ha viszont te tanultál, ne

ziláld fölöslegesen az idegeidet, túlélk

mindig vannak.

A motiváció alapkérdés a tanulásban.

Ez lehet küls forrás, pl. szüleid pénz-

tárcája, de lehet bels, pl. hogy élve-

zed az anyagot vagy saját hatékonysá-

godat. Mondanom sem kell, hogy

a bels hosszú távon sokkal hatéko-

nyabb (és olcsóbb). A Victoria Egyetem

tanácsadó oldalain (www.coun.uvic.

ca/learn/program/hndouts/reinfjio.

html) kifinomult elemzését olvashatod

e kérdésnek. Eszerint a túl távoli célok,

ha mégoly nemesek is, nem tudnak

annyira motiválok lenni, hogy átsegít-

senek a tanulás gyötrelmes óráin. Az

sem szerencsés, ha rémképekkel ser-

kented magadat nagyobb teljesítmény-

re, gondolj a rabszolgalázadásokra.

Szóval légy pozitív, és a jutalom legyen

közeli. De ha semmi sem segít (lásd

ugyanitt a /motiv04.html oldalt), ak-

kor lehet, hogy az elkötelezettséged

hiányzik. Vagy azért, mert csak külde-

tést hajtasz végre, vagy mert korábban

azt hitted, neked ez való. Ugye már

óvodás korunktól azt kérdezgetik: mi

leszel, ha nagy leszel? Vagyis elbb

döntsd el, mi szeretnél lenni, azután

beléphetsz az életbe, és megnézheted,

mit mulasztottál el.

Hu, most kéne valami na-

gyon bölcset mondani, de

tanulásügyben már min-

den le van védve. Úgy-

hogy: helló!
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Kitartás, éljen a fogyókúra!
www.hazipatika.hu/interactive/weightloss
falcon.pmmf.hu/hallgatok/korny/jankoma

Rubens és kortársai határozottan a kiadósabb hölgyeket ta-

lálták ideálisnak, de egészen a legutóbbi idkig úgy tartották,

hogy a kövérség a jómód, vagyis a sikeres élet ismérve. Ma

ellenben mindenki karcsúsodni vágyik. A divatban nincs, és

soha nem is volt logika - márpedig az éppen ideális külst

a divat szabja meg -, bizonyos

objektív ismérvek mégis léteznek,

amelyek segítségével meghatároz-

ható, ki számít kövérnek. Ha

• visszalépünk a történelem eltti

LÉBBm idkbe, azt látjuk, hogy az ember

számára éppúgy, mint más

éllények esetében, a táplálkozás

esetleges volt: hol sikerült élel-

met szereznie, hol nem. A rend-

szeres éhezés természetesnek

számított, ezért a szervezetünk

úgy alakult ki, hogy képes legyen

a tápanyagokat maximálisan hasz-

nosítani. Ezért van az, hogy a fej-

lett világban, ahol mód van jó

minség táplálék nagy mennyi-

ség, rendszeres fogyasztására,

az életforma viszont mozgássze-

gény, ijeszt mértékben n a túl-

súlyosak aránya. Aki nem kifeje-

zetten kövér, a sok ücsörgéstl -

lásd számítógépes munka - még

az is hajlamos idnként pocaktáj-

ban nemkívánatos gömbölyödést

produkálni. Ekkor aztán követke-

zik a kampánykoplalás, aminek

semmi értelme, mert az els nor-

mális étkezés után visszarakódik

a lekínlódott néhány deka. Akinek

komolyabb kúrára van szüksége,

vegye figyelembe, hogy tartós eredményre gyors ütem fogyó-

kúrával nem számíthat. Hozzáértk szerint csak a táplálkozási

szokások megváltoztatásához minimum 21 nap szükséges... Az

egész akció könnyebb, ha van segítség, ellenrzés és visszajel-

zés. Awww.hazipatika.hu/interactive/weightloss címen

rendszeresen indul csoportos internetes fogyókúra.

Afalcon.pmmf.hu/hallgatok/korny/jankoma weboldalon pe-

dig két szakért leányzó ad hatékony tanácsokat táplálkozás-

és testedzésügyben.

nyavaly

Szabassa át magát!
www.plasztika.deltav.hu

Gyerekkori beidegzdé-

seinken nehéz változtatni,

és a mesék azt tanították,

hogy a jó szép, a rossz pe-

dig csúnya. Ettl kezdve

hiábavaló minden értelmes érv arról, hogy nem számít

a küls: a legtöbben sok mindenre hajlandóak, hogy az ér-

tékrendjük szerinti szépnek megfeleljenek. Manapság egy-

re szaporodik a kozmetikai sebészetek száma a világon.

Ennek a pszichológusok szerint az a magyarázata, hogy

mindinkább nárcisztikussá válik az emberek személyisége.

Eme állítást az is alátámasztja, hogy az internet telis-tele

van a szépségipar külön-

böz termékeit ismertet,

kínáló nmekkel és szépé-

szeti tanácsokkal. Az egyik

svájd szépségklinika pél-

dául az „újra magamba

szerettem" szlogennel reklámozza hasznos szolgáltatása-

it. A plasztikai mtétek nem éppen olcsóak, de ha valaki

megszállottan vágyik pici orra, formás fülre vagy teltebb

ajakra, semmi sem túl sok érte. A feledhetetlen nev dr.

Bajusz Huba jóvoltából mindenféle testszabás-varrásról

részletes felvilágosítást nyerhetünk. Nagy pocak, ráncoso-

dó arc, májfoltos dekoltázs, megereszkedett szemhéj,

megunt tetoválás, kopaszodó fej - nem probléma, mint

a mellékelt fotók mutatják, minden megoldható. Na és

a kebel: szinte jobban jár az a n, aki nem sajátot hord,

hanem szilikonból varázso Itat magának valamilyen divatos

fazont - így éppen neki

tetsz idomokkal büszkél-

kedhet majd. Ma már nem

csupán a szike álla plasz-

tikai sebész szolgálatá-

ban: ultrahang, lézer,

endoszkóp is segíti a szé-

pítést. Megtudhatjuk azt

is, hogy az arcfiatalító mtétek során ma már szinte

minden lehetséges: nem csupán a megereszkedett br
feleslegének eltávolítását és a br felszínes megfeszítését

alkalmazzák, hanem a mélyebb izomrétegek igazítása is le-

hetséges, amitl a hatás természetes lesz. Sikeres esetben

15-20 évvel ifjabbá válik a pádens külseje... é~
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www.prim.hu/Koroszkop

iffit^iáos Internet Szaknévsor
www.deltasoft.hum

Ez a küls megjelenésében impozáns, nagysebesség Dialcom 5614 MVA típusú adat/fax/hang/ASVD modem mindazokat a tulajdonságokat egyesíti magában,

mely az INTERNETAUSZTRONAUTÁNAK garantálja a GYORS, BIZTONSÁGOS és KÉNYELMES célbaérést bárhova az INTERNET GALAXISBAN.

MOST MEGFIZETHET MINSÉGGEL, MÉG GYORSABBAN SZÁGULDHAT AZ INTERNET VILÁGHÁLÓJÁN!

Magyar beállítások, mogyar nyelv leírások és program (TRIÓ), gyors telepítés. Típusengedély (HIF), SZOFTVER UPGRADE lehetség.

Keresse a számítástechnikai szaküzletekben! Címlista a www.modem.hu honlapon!
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Reggae, ska, paprikafüzér
- avagy Örkény István esete az Asian Dub Foundationnel

Mieltt végleg sz lesz, és undok szürkék perlekednek egymással

az egyeduralomért, adjunk még egy esélyt a napfénynek. Etessük

a masinát a Ladánybene 27 dubalbumával. Hagyjuk, hogy a dob

meg a basszus szépen összehangoljon minket saját szívverésünk

és lélegzetünk ritmusával. Miért is ne húzhatnánk el a legjelent-

sebb pannon fényhiány kells közepette reggae-t, raggát, dance-

hallt, skát, dubot, miegyebet kagylózniJamaika összes termeibe?

Merjünk má} nagyok lenni, ha annyira mongyák...

I

ndulni csak pontosan, szépen, jelen

esetben is csak a kályhától érdemes:

www.bobmarley.com. az origó

és az etalon egyes szám els személyben.

Talán eljön még az id, amikor télvíz idején

teuton tucattechno helyett jóféle Marley-

hétvégékkel igyekeznek tartani a lelket

bennünk itt, a Kárpátok ölel bérceinek

karéjában.

Lépjünk két egészségeset, hagyjuk pihenni

a kályhát! Ha kidorbézoltuk magunkat, az

artistdirect.ubl.com reggae-placcáról

nekilendülve bolyongjunk jóízt ezen a fer-

tályon. Arra bóklászunk, amerre nagyúri

kedvünk tartja. Ha nem feltétlenül ragaszko-

dunk - miért is tennénk?! - a harcos, politi-

kus, netán spirituális rastavonulathoz, tesz-

teljük a másik végletet: ezerrel bele a dance-

hallba, amely, mint nevébl is kiderül,

a legtánczenébb tánczene a tánczenék kö-

zött. Csak éppen piszok jó. Na most, ha

ehhez még hozzávesszük azokat a nagyon

karibi színekben parádézó, épp nagykorú

Naomi Cambelleket, akik egy rendes

kingstoni táncteremben fennforognak...

Black is Beautiful, eb ura, fakó!

A két széls érték között a szivárvány vala-

mennyi árnyalata: a hatvanas, hetvenes és

nyolcvanas évek skamuzsikája, a púnk-

ból kintt új hullám élesztje és ková-

sza, a meditatív eszköznek sem utolsó

dub, amely eredeti értelmében a dob és

a basszus lüktetésére lecsupaszított át-

iratot jelöli, melyre a rap jamaikai válfa-

ját, a patois nyelven elkövetett toastot

nyomták. A leghíresebb dubköltk né-

melyike azóta Oxford szent falai közt is

tartott már kurzusokat...

A legérdekesebb metszéspont

mindazonáltal az Asian Dub Foundation

(www.asiandubfoundation.com).

A szóban forgó londoni illetség, ázsiai

származású gátlástalanok a dubból ismert

basszushangokat küldték meg a gitár szitár-

ra hajazó hangzásával, hogy aztán mindezt

jól telibe nyomják szüleik kedvenc

lemezeirl kölcsönzött indiai, pakisztáni me-

lódiákkal és ritmusokkal. Ha ehhez hozzá-

tesszük, hogy k a mindennapi fajgylölet

színterérl küldik tudósításaikat. Japántól

Budapesten át a legendás readingi

világzeneünnepig, a WOMAD-ig... Honlapju-

kon minden, mi szem-szájnak ingere. Semmi

fölösleges lassúság, cicoma, csak info-

hegyek, kapcsolat kapcsolat hátán, jól szer-

kesztett linkgyjtemény, galéria... Dr. Das,

Sun-J, Pandit-G és Chandrasonic kedvencei-

nek listáját böngészve Örkény István juthat

eszünkbe, aki azon elmélkedett el, hogy

mitl is lesz paprikafüzér a paprikafüzér.

A paprikától? Netán a madzag tenné? Aki

hajlamos elgondolkodni rajta, miként kerül

egymás mellé a Radiohead és Miles Davis,

nagy dolgoknak juthat nyomára...
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EGYSZER WEBOLDALÁKHOZ
EGYSZER WEBCÍM

Ha Önt barátai Mókucinak becézik, akkor nyilván jó lenne, ha a

mokuci.oldala.hu címen kereshetnénk az Ön weboldalát, nem? Ha Te vagy

a Jani, akkor bizonyára szeretnéd fotódat és hobbilistádat feltenni a jani.

honlapja.com címre. De a kovacs_bela.oldala.com-ra elhelyezett névjegy vagy a

M ágic játékgyártó bt.-hez rendelt magic.weboldal.hu is jelents értéket

képvisel könny megjegyezhetségével.

A Prím Online weboldaLcom
szolgáltatása két dolgot nyújt;

- egy egyszer weboldal gyors

kialakításának lehetségét

- egy könnyen megjegyezhet,

egyszer, beszédes webcímet

Még ma érdemes a prim.hu oldalt felkeresned, és kipróbálnod

a weboldaLcom szolgáltatást (no és a többi tizennégyet)!
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Az rlapok világa
Az rlap ronda, érthetetlen és kezelhetetlen. De
nélkülözhetetlen . .

.

Nem szeretjük az rlapokat. Aki csak a maga kis honlapját toldozgatja-fol-

dozgatja, annak ritkán jut az az utálatos feladat, hogy összeállítson egy

rlapot, vagy használja annak elemeit adatszerzési, navigálási céllal. De

aztán, ha mégis szüksége van rá, elmegy vele a napja meg a kedve. Ha van

egy jó HTML-es wysiwyg-szerkesztje vagy form készít programja, az sem

oldja meg a gondot, mert ahogy elkezdené gyártani az rlapot, ezek

a programok elkezdenek bennfentesen mindenfélét kérdezgetni, amirl

hsünknek gze sincs. Ha tudná, megírná a Notepadben. Ráadásul az r-

lapokba a JavaScript lehel életet, nélküle már alig-alig találni rlapot

a weben. Ám nyiss csak ki egy ilyen magyar nyelvnek álcázott Javascript-

referenciakönyvet, s próbáld a kötszavakon túl megérteni belle, mit

hogyan csinálj!

Az alábbiakban lépésrl lépésre csempésszük be az értelmet az rlapok vi-

lágába, hogy a végére úgy megkedveled ket, hogy az csuda. Elöljáróban

csak annyit: olyan rlapokról lesz most szó, amelyeket vagy te értékelsz ki

az rlappal összeépített Javascript-programoddal a tetthelyen, vagy el-

küldeted magadnak az e-mail címedre.

Az rlap elemei

Minden rlap a <form> </form> elemek közé van zárva. Lényege, hogy

abba a webpolgár adatokat ír be, vagy klikkeléssel megjelöl elre meg-

adott lehetségeket, s mi ezekhez az adatokhoz változóneveken keresztül

hozzá tudunk férni; kiértékeljük, vagy elküldjük magunknak.

Ha szövegbeírásra akarjuk késztetni a felhasználót, akkor egy szöveg-

mezt adunk meg neki:

CINPUT NAME="valtozo_nev" TYPE=TEXT VALUE="Mi a neved angya-

lom?" SIZE=30 MAXLENGTH=25>

Ez a szöveg a következ külst takarja:

|Mi a neved angyalom?

Látható, hogy a VALUE-ban megadott szöveg jelenik meg. A MAXLENGHT

a begépelhet szöveg hosszát szabja meg, 25 karakter után hiába minden

erlködés. A SIZE pedig a beviteli meznk megjelenített hosszát definiál-

ja. Természetesen a begépelhet karakterek száma lehet több, mint

a SIZE, st nem is muszáj megadnunk ezt a paramétert. Mit nem mond-

tam még? Ja! Látható, hogy van egyTYPE (típus) nev paraméterünk, ez

mondja meg, milyen beviteli mezt jelenítsen meg a böngi. A NAME para-

méterrel pedig egyrészt hivatkozni lehet erre a mezre (pl. amikor

kiértékeljük, mit írtak bele), másrészt, ha e-mailben elküldetjük magunk-

nak a kitöltött rlapot, akkor ennek a meznek a szövege úgy fog megje-

lenni nekünk, hogy „változo_nev=Mi a neved angyalom?", illetve amit

e helyett beírt a felhasználónk.

Ha hosszabb szöveget akarunk kicsikarni a felhasználótól, akkor

a következ elemet használhatjuk:

<TEXTAREA NAME="valtozo_nev" C0LS=35 R0WS=2 WRAP=on>Na itt

van hely írni bven !</TEXTAREA>

Az eredmény:

A COLS az oszlopok számát, vagyis azt adja meg, hány karakter széles,

a ROWS pedig azt, hogy hány sor magas legyen a meznk. A WRAP=on

kényelmi szolgáltatás: ha emberünk a sorvégére ér írás közben, akkor

a böngi sort emel neki.

Na, mostjön a szabad választás problémája, amit az ún. checkbox (kipi-

pálható kocka) old meg.

CINPUT TYPE=CHECKBOX NAME="tetszikl" VALUE="kipipalva">Jó

ez a cikk<BR>

CINPUT TYPE=CHECKBOX NAME="tetszik2" VALUE="kipipalva"> Na-

gyon jó ez a cikkcBR>

CINPUT TYPE=CHECKBOX NAME="tetszik3" VALUE="kipipalva"

CHECKED>Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a cikk

Ez a következ látvány megalkotására készteti a böngit:

r Jó ez a cikk
r Nagyon jó ez a cikk
I7 Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a cikk

Tényleg csak az illusztráció kedvéért a harmadik checkbox-ot elre „kipi-

páltam" a CHECKED paraméter beírásával. Természetesen te kipipálhatsz

más kockákat is, és beküldheted a szerkesztségbe. Ha ezt e-mailben kül-

detnénk el magunknak, akkor, pl. a fenti esetben, az e-mailben ez állna:

tetszik3=ki pipálva

Remélem, követhet vagyok. Itt a VALUE tehát nem az általunk megadott

default értéketjelenti, hanem azt, amit az rlapelem átad lekérdezés-

kor! A checkboxok tulajdonsága, hogy egyszerre akár mind a három ki-

1. szeptember/ 9. szám intei 5 1



q Maiadjon a korral, döntsön Háncsa horoszkóppal!

http://www.prim.hu

<§>

pipálható. Van azonban egy másik bigyónk is, az ún. rádiógomb. A név

onnan származik, hogy vannak rádiók, amelyeken az egymást kizáró funk-

ciókat kiálló rudacskák képviselik, s mindig csak az egyik lehet benyomva.

<INPUTTYPE=RADIO NAME="tetszik" VALUE="jo">Jó ez a cikk<BR>

<INPUTTYPE=RADIO NAME="tetszik" VALUE="nagyonjo">Nagyon jó

ez a rikk<BR>

<INPUTTYPE=RADIO NAME="tetszik" VALUE="nagyonnagyonjo"

CHECKED>Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a cikk

Ennek az inputnak a típusa tehát RÁDIÓ, és igen, jól látod, a neve

(NAM E) mindhárom gombnak „tetszik". Ez azért van így, mert az azonos

nev rádiógombok vannak egymással úgy összekapcsolva, hogy mindig

csak az egyik lehet „benyomva". Persze egy adott rlapban több ilyen cso-

port is létrehozható más-más névvel. Itt is a CHECKED kulcsszó megadá-

sával az egyik lehetséget elre „benyomtam".

r Jó ez a cikk

r Nagyon jó ez a cikk

" Nagyon-nagyon-nagyon jó ez a cikk

Ha e-mailben elküldjük a kis rlapot, ezt az állapotot az fogja tudatni ve-

lünk, hogy elektronikus levelünkben ez áll:

tetszik=nagyonnagyonjo

Van még egy fontos elemünk, a lista. Ebben egymás alatt szerepelnek a

kiválasztható tételek, és a felhasználó rákattint arra, amelyiket választja.

Ez a következképen néz ki:

<SELECT name="az_o_neve" SIZE=1>

<0PTI0N VALUE="alap"> INK

<0PTI0N VALUE="kozep"> INKÁBB

COPTION VALII E="felso" SELECTED> LEGINKÁBB

</SELECT>

Vizuálisan

megjelenítve-pedig:

Az_o_neve=felso

A SELECTED azt rögzíti, hogy melyik elem legyen a legördül lista legtete-

jén, vagyis mi az alapértelmezett választás. Ha nem adjuk meg, akkor

automatikusan a legels tétel lesz az. Ha a SIZE értéke nagyobb egynél,

akkor annyi soros ablakként jelenik meg a listánk, amennyi az értéke, de

ekkor már nem legördül lista lesz!

Na, ugye, most már csak el kellene küldenünk az rlapunkat. Ehhez kell

minimum egy gomb, amelyet megnyomunk, és akkor a böngi titokzatos

dolgokat mvelve elküldi a megadott e-mail címre az rlap adatait. Eltte

nem árt még valahogy feltüntetnünk az e-mail címünket is valahol. (Nyu-

gi, mindjárt az következik.) De elbb a gombok.

Kétféle gyárilag beépített gombjuk van az rlapoknak, a SUBMIT (elküld)

és a RÉSÉT (eredeti állapotra visszaállít).

<INPUTTYPE="SUBMIT" VALUE="Elküld">

<INPUTTYPE="RESET" VALUE="Töröl">

Elküld Töröl

A beépítettség azt jelenti, hogy ha ráklikkelünk a SUBMIT típusú gombra,

akkor a böngi tudja a dolgát, szépen elküldi az rlap összes adatát a meg-

adott címre, míg ha a RÉSÉT gombot nyomjuk meg, akkor a böngi vissza-

állítja az rlapot olyan állapotba, mintha most töltdött volna be elször;

vagyis a mi eredeti beállításaink és szövegeink jelennek meg. A gombok

feliratát mi állíthatjuk be a VALUE-ban megadott szöveggel.

Ha most tényleg azt akarjuk, hogy e-mailben megkapjuk az rlap adatait,

akkor a <F0RM> nyitó tagét cseréljük ki a következre:

<F0RM NAME="az_o_neve" ACTION="mailto:gszendi@prim.hu"

METH0D=P0ST ENCTYPE="text/plain">

Természetesen a te e-mail címed szerepeljen az enyém helyett, mert nem

szeretnék több száz próbarlapadatot kapni a címemre.

Ha most az eddig tárgyalt mezket bepakolod egy oldalra, akkor ez már

egy teljesen ütképes rlap, csak rondácska ezekkel a gombokkal.

Ezen persze lehet segíteni, egy képet is megadhatunk a SUBMIT funkció

ellátására:

LEGINKÁBB •

INK
INKÁBB
LEGINKÁBB

Most éppen legördült állapotban látható. Abban a sokat ígérgetett e-mail-

ben az<0PTI0N>-ban megadott VALUE-értéket kapjuk meg, vagyis ez

esetben:

<INPUTTYPE=IMAGE SRC="gomb.jpg" ALT="Elküld" B0RDER=0>

ILEGINKABB -Iliim

Mint rendes képeknél, itt is megadhatod az ALT-ban annak a címét, de

csak az IE fogja megmutatni kis sárga ablakban. A B0RDER=0 fontos,
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mert egyébként egy keret lesz a gomb körül, mint itt a képen (momentán

kék). És azon se csodálkozz, ha az e-mailedben egy x és egy y koordináta-

érték is lesz, amely a gomb lapon belüli helyét adja meg, de ezzel nem kell

tördnöd.

Persze ezzel a technikával egy RÉSÉT gombot már nem tudsz odafabrikál-

ni, mert az is csak SUBMIT-ként fog mködni. Mellé tehetünk azonban

cselesen egy képet, amely majd mégiscsak tud RESET-elni:

<A HREF="javascript: document.forms[0].reset()"><IMG

SRC="gomb2.jpg" ALT="Törör B0RDER=0></A>

Itt azt láthatod, hogy beraktuk a képet (<IMG...>), és rátettünk egy linket

(<A HREF..>). Ha a linkbe nem egy URL-t írunk, hanem egy Javascript-

utasítást, zokszó nélkül végrehajtódik. A document.forms[0].reset()

utasítás azt mondja a bönginek, hogy a dokumentum els (nullával

kezddik a számozás!) rlapját RESET-elje (mert van egy beépített függ-

vényünk, a reset()). És megteszi, így aztán van már két szép gombunk

a kívánt funkciókkal.

„Emlegettél valami kiértékelést is!" - hallom lelki füleimmel. Na igen. Az

rlapok egyik funkciója, hogy a webpolgár mindenféle hülyeséget ír belé-

jük tisztességes adatok helyett, és elre vigyorog, hogy majd mit szólnak

„ott bent". Mintha ülne valaki a szerverben, és elképedten bámulná T. Jó-

zsi bumfordi viccét.

Az rlap adatai azonban helyben, márT. Józsi gépén ellenrizhetk az

villanyszámlája terhére, ha javascriptes elemzést hajtunk végre íziben,

amikor SUBMIT-olni akar.

Mondjuk egy rutinellenrzés szokott lenni, hogy a lekérdezett e-mail cím-

ben van-e @ jel.

Legyen egy input beviteli meznk, amelyben lekérdezzük az e-mail címet,

és ennyi.

<INPUT NAME="email" TYPE=TEXT VALUE="Mi az e-mail címed?"

SIZE=30 MAXLENGTH=25>

A gombok megoldása a fenti módon történt. Az ellenrzést mindig egy

eseményhez rendeljük. Esemény alatt a lapon történ klikkelgetéseket

szoktuk érteni, ezekhez gyárilag beépített eseménykezelk vannak. Jelen

esetben a SUBMIT gombra kattintáshoz a JavaScript szolgáltat egy

onSubmit eseményfigyelt, amelyet a <Form...> tagbe szoktunk beten-

ni. Sokféle eseménykezel létezik, ilyen az onClick, az onMouseOver, és

ilyen az onSubmit (van on Rését is!). Na most az eseménykezelk vagy

-figyelk lényege, hogy nem engedik automatikusan megtörténni azt

az eseményt, amelyre k figyelnek, hanem eltte meghívják azt

a függvényt, amelyet mi megadunk nekik. Ha azt akarjuk a függvénnyel

eldönteni, egyáltalán bekövetkezzen-e az esemény, akkor a függvényünk

visszatérési értéke „true" (igaz) vagy „false" (hamis) lesz. Ha „true", ak-

kor végrehajtódik az esemény, ha „false", akkor nem. A logikai „true" és

„false" értékeket a return kulcsszóval adjuk át az eseményfigyelnek.

Az onSubmit eseményfigyelt az alábbi helyre szoktuk berakni:

<F0RM NAME="az_o_neve" ACTION="mailto:gszendi@prim.hu"

METH0D=P0ST ENCTYPE="text/plain" onSubmit="return

ellenrzés ()">

Itt az ellenrzés () nev függvény „true" értéket fog visszaadni, ha Józsi

beírta a kukacát az e-mail címébe, és „false"-ot, ha nem. A függvény imi-

gyen néz ki:

<SCRIPT language="Javascript">

<!

—

A script elmaradhatatlan fejléce.

function ellenorzes() A függvény definiálása.

{if (document.forms[0].ele-

ments[0] .value.indexOf

("@")<0) {alert("Jaj Józsikám!

Ne szórakozz már!"); return false}

else {return true}

}

Ha a dokumentum nulladik (els)

rlapja nulladik (els) elemének

értékében van @ jel, akkor

„igaz", ha nincs benne, akkor pe-

dig „hamis" értékkel tér vissza

a függvény. Közben még meg is

dorgáljuk Józsit az alert()

függvénnyel.

//_»
</SCRIPT>

A script vége.

A függvényt legjobb a <Headx/Head> részben elhelyezni!

Persze most minden szóba jöhet ellenrzést nem tudok bemutatni,

de ebbl megtanulhatjuk, hogy az rlapokra nullától kezdve forms[i]

formában, az elemeikre pedig forms[i].elements [j] formában hivat-

kozhatunk.

Van még itt egy fontos dolog, mieltt elbúcsúznánk. Sokan úgy nyúlnak

egy rlap kódjához, mintha az mindjárt felrobbanna. Nem tudják, hogyan

tegyék a mezket ide vagy oda. Nos, az rlapok elemei tetszés szerint táb-

lázatba rendezhetk, soremelésekkel, behúzásokkal láthatók el, listákba

foglalhatók, egyszóval minden csinálható velük, attól még mködnek.

A <font size=..x/font> fontméretet definiáló elembe ágyazva megad-

hatjuk az rlapmezk betméretét is. Aki stíluslapokban utazik, azokat is

használhatja.

Legközelebb tovább nyomulunk az rlapok világában, addig is él

egyenes adásban megtekintheted a fenti jelenségeket a www.behsci.

sote.hu/dhtml.htm oldalról kiindulva. é'
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BearShare -

avagy a Napster után szabadon
A régi szép idkben mindenki a Napstert használ-

ta, semmi gond nem volt, azt töltöttünk le, amit

csak akartunk. Az sem volt akadály, hogy csak

MP3-fájlokat lehetett letölteni, hiszen ezen egy

átnevezés segített. Aztánjöttek a perek, és mos-

tanság már nem olyan népszer ez a szolgáltatás,

ideje valami szabadabb után nézni!

A BearShare a Gnutella hálózatát használja, tehát nincs központi

szerver, nincs egy központi szervezet, amely egy személyben felels

lenne a fájlcserélgetésért, majdnem lehetetlen felszámolni, hiszen

a kapcsolódáshoz igénybe vett port száma állítható (a portszámot blok-

kolták a tzfalon azoknál a hírhedt eseteknél, amikor az egyetemek

megunták a túl nagy forgalmat lebonyolító Napstert). Ráadásul nem

kell szórakozni az átnevezéssel, mindenféle fájltípust képes megoszta-

ni (viszont a nem kívánt típusok elrejthetk, pl. .doc, .xls). Ha valaki

használt már Gnutella-klienst, az tudhatja, milyen fárasztó állandóan

IP-címeket keresgélni a neten, amelyek vagy mködnek, vagy nem.

Ezért pár önzetlen ember létrehozott hostszervereket, amelyeken ép-

pen a hálón lév gépek IP-címe található. Ha elindítod a programot,

a BearShare bejelentkezik a szerverre - a kérésben benne van

a címed -, visszakapsz egy halom címet, és a program automatikusan

csatlakozik azokhoz. Ha ez csábítóan hangzik, töltsd le a programot

awww.bearshare.com oldalról! Nem elhanyagolható tényez, hogy

a cikk írásakor legfrissebb verziója csupán 1,36 MB.

Az installálás után gyakorlatilag csak a kapcsolattípusát kell beállíta-

ni, és indulhat a cserebere. Megosztandó fájljaidat másold be

a BearShare „downloads" mappájába, vagy a Setup gombra kattintva

add hozzá a megosztani kívánt mappát a Sharingnél. A Hosts fülön

megnézheted, hogy kihez csatlakozol, és hozzád kik csatlakoznak. Be-

állíthatod, hogy szeretnéd-e fogadni a bejöv címeket. Ez lassítja

a forgalmat, de ígyjellemzen nagyobb adathalmazt tallózhatsz. A

Search, azt hiszem, egyértelm, azt érdemes megemlíteni, hogy a há-

lózat felépítésébl adódóan a keresés meglepen sokáig tart, várj tü-

relmesen! Hiszen valószín, hogy a türelem rózsát terem, ugyanis 1-2

ezer GB-os adathalmazban kereshetsz. Amit még érdemes megemlíteni

a Search fülnél, hogy a QoS a Quality of Service betszava, tehát minél

nagyobb zöld sávot látni alatta, annál gyorsabban lehet letölteni az

adott géprl. Az Uploads fülön megtekintheted, hogy tled mit tölte-

nek, a gonoszabbak itt megszakíthatják a feltöltést - azért a modemes

felhasználóknál nem feltétlenül a rosszindulat játszik közre, hanem
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inkább a rendelkezésre álló sávszélesség. Beállíthatod, hogy hány IP-

címrl tölthetnek le tled egy idben, továbbá az egy IP-címrl érkez

feltöltési kérelmek maximális számát. Az elbb említett okokból

lehetség van a feltöltések sávszélességének korlátozására is. A Moni-

tor alatt saját toplistád lehet! Ott ugyanis fel van sorolva az összes

fájl, amelyet megosztasz, s azokat sorba rendezheted az alábbi szem-

pontok szerint: keresési találatok száma, letöltési próbálkozások szá-

ma és teljes letöltések. A mellette lév oszlopban azokat a kifejezése-

ket láthatjuk, amelyeket más emberek keresnek a hálózatban. Érdemes

megfigyelni, hogy három nagy kategóriára osztható, amit keresnek:

zene, program, szexkép/videó. A Statistics alatt a hálózati forgalmat

szemlélhetjük meg, azt hiszem, ez a legérdektelenebb fül. A Home

alatt ott a felhívás: támogasd a BearShare-t, szavazz rá a Cneten.

Azért nincsen rózsa tövis nélkül: ha le szeretnél tölteni valamit, ráke-

resel, és a találatok 50-70%-a vagy foglalt, vagy megszakítja a letöl-

tést. Azt hiszem, ez a hátrány mindaddig megmarad, amíg a szolgálta-

tás mindenki számára elérhet, viszont ebbl fakad az összes többi

elnye. Visszatérve a Napsterre, ersen megkérdjelezhet a létjogo-

sultsága, ha fizetssé válik, és korlátozzák a számok minségét

(Tesztelket keres a Napster - forrás: Prím Online). A program legna-

gyobb hátránya: csak Windows alatt fut. Hogy a program az illegális

felhasználás melegágya? Hát arra is lehet használni. Kiváló helyi

intraneteknél fájlmegosztásra, vagy mondjuk módosított portszámmal

egy kisebb társaság (például egy chatcsatorna) adatcseréjére. Kisebb

hiányosság a most oly divatos skinesítés lehetsége. Linuxra is létezik

Gnutella-kliens: GTK-Gnutella (cserélhet a kinézet),

gtk-gnutella.sourceforge.net, körülbelül hasonló lehetségekkel,

GNU-GLP-licenc alatt, tehát nyílt forráskódú!
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Ha valaki huzamosabb ideig tartózkodik valamilyen

látványosság közelében, az emberi lét furcsa rituáléit

fedezheti fel: a családi fotók készítését. Tíz-tizenöt

akció után már elre tudni, ki hova állhat, mi a leg-

valószínbb megörökítend arckifejezés, mi lesz

a háttérben, és hol fog állni a fotós. A recept egysze-

r: fogj egy szobrot vagy valamilyen szokatlan hátte-

ret, állítsd elé ideges, zavarban lév szeretteidet,

örökítsd meg, hogy a kett valaha egy helyen volt,

majd rohanjatok tovább. A kép minden bizonnyal

szép emlék lesz, bár kár volt ezért elutazni, hiszen

erre a Photoshop is képes lett volna.

Linkek

A digitális korszak beköszöntével egyre eltetjed-

tebbek lesznek a digicamek is, hatalmas lökést

adva a meggondolatlan kattintgatások erdejé-

nek: nincs elhívási költség, a rossz képek hely-

ben likvidálhatok, és még az áldozat is kritikus

szemmel méregetheti magát, új képet igényelve,

amennyiben észreveszi, hogy a valóságban más-

képp néz ki, mint a fürdszobatükörben.

Habár az objektívek árát nézegetve az embernek

úgy tnik, hogy a magasabb szint fotózás csak

a multimilliomosok kiváltsága, szerencsére

bven akad hazánkban is olyan önjelölt mvész-

fotós, aki ötleteivel s tehetségével igyekszik

ellensúlyozni, hogy nem olajmágnás gyermeké-

nek született. Az egyik legfigyelemreméltóbb

ilyen témájú fórum a www.fotovilag.hu

címen található - az ide fel-

töltött képeket fotóstársaink

értékelik, a legtöbb esetben

igen színvonalas kritikát adva

róluk.

Az ihletettebb vagy szerencsé-

sebb, mindenesetre jó képek-

kel rendelkez egyén netes

pályázatok sokaságából válo-

gathat - igaz, sok helyen még

mindig negatívokat akarnak az

embertl, kizárva ezzel a digi-

cameseket. Érdemes megnézni

az egyik legismertebb

Amatr fotóslapok:

www.freeweb.hu/crampweb

video.fw.hu

www.extra.hu/gallo

Fotós fórum:

forum.index.hu/forum.cgi?a=f&f=46

5icjital Photo of the Day

Egyéb:

fotonet.freeweb.hu

www.vpszk.bme.hu/foto

people.inf.elte.hu/mehi/index.htm

www.freeweb.hu/mama-

baba/palyazat.html

www.artphoto.hu

www.muveszetek.com/fotomuv.htm

www.fotovideo.hu

ns.elender.hu/fotomuveszet

k2.jozsef.kando.hu/~guczi/firas.htm

www.webdesign.hu/pkorniss

FOTÓVILÁG

külföldi fotós oldal, a www.steves-

digicams.com „Pic of the day" rova-

tát, nem feltétlenül az ígéretes nye-

remények, sokkal inkább a beküldött

képek minsége miatt.

A gépvásárlás eltt állók is nagy se-

gítséget találhatnak a neten -

a digicam.index.hu-n akár úgyis

kereshetünk a gépek között, hogy

megadjuk, mit várunk eljövendbeli

masinánktól. Az oldal egyetlen szépséghibája, hogy még irányárakat

sem tüntet fel sehol. A kisebb nehézségek ellenére a hálón mégiscsak

minden megtalálható: a www.tar.hu-n akár papírképeket is rendelhe-

tünk kedvenceinkbl, anélkül, hogy ki kellene mozdulnunk otthonról -

ez különösen érdekes lehet a szerkesztprogrammal manipulált képek

esetében. S nem hagyhatjuk ki persze a hivatásos fotósokat sem:

a Magyar Sajtófotó Kiállítás képei a neten is megtekinthetk, a www.

sajto-foto.hu oldalon. Érdemes ellátogatni oda, még ha egyes képek-

nél sokkalta jobbakat is találni az amatr szekcióban...

A nagy bség ellenére az egyik kedvenc oldalam mégis egy személyes

lap: a foto.hungary.hu címre ellátogatok ötletek és technikák erdejé-

vel találkoznak, amelyek felsegíthetik ket az üres és semmitmondó

turistafotós-színvonalról. é"
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Postafiókot mindenkinek!
A májusi ink-ben a honlapok elhelyezésérl volt

szó, négy magyar ingyenes tárhely elnyeit és

hátrányait mutattuk be. Mint akkor említet-

tem, a regisztrációban egy e-mail címet kell

megadni. Ez egyébként a legtöbb regisztráció-

nál így van, mondjuk az Index Törzsasztal nev
fórumában, vagy ha le akarunk tölteni valami

extra progit...

Van már e-mail címed? Még nincs? Tessék? Azért, mert nem vagy elfize-

t? Az tény, hogy az internetszolgáltatás-elfizetés melléjár e-mail dm,

de máshogyan is hozzájuthatsz. St ráadásul ingyen. Az alábbiakban öt

magyar ingyenes levelezrendszer használatáról lesz szó. (Természete-

sen több van, valamint rengeteg külföldi.) A választásban a szokásos

összesít táblázat segít - megjegyezném, hogy ez egyáltalán nem köny-

ny feladat, ugyanis szerencsénkre minségi, nagyon jó rendszerek kö-

zött választhatunk, és mindegyiknek megvan a maga elnye.

De mit tehetünk az e-mail dmünkkel? Elször is kapcsolatot biztosít is-

mersökkel és ismeretlenekkel egyaránt. Se határ, se bélyeg... Csak be

kell tartani néhány apróbb szabályt. Ezek igazából nem is szabályok,

csak hozzátartoznak az ún. netiketthez. Három dolgot emelnék ki, mert

ezekkel kapcsolatban már rengeteg kérdés érkezett hozzám:
*

- e-mailben általában tegezdünk, kivéve abban az esetben, ha már ko-

rábban ismertük és magáztuk az illett, ha megbeszéljük, hogy magázó-

dunk, ha tudjuk, hogy jóval idsebb nálunk, vagy ha hivatalos szervnek

írunk levelet;

- nem írunk nagybetvel, mert az kiabálást jelent;

- amikor több embernek küldünk levelet, legjobb, ha a Bee (rejtett má-

solat) sorba tesszük ket - így a dmzettek nem kapnak hosszú címlistát

(egyszer kaptam egy olyan e-mailtaz egyik magyarországi cég vezetjé-

tl, amelyben összesen 1032 db e-mail dm szerepelt).

De most már lássuk, hogyan is juthatunk ingyenes postafiókhoz. Az

alábbi öt oldal abban közös, hogy mindegyiken regisztrálnunk kell ma-

gunkat. Meg kell adni a vezeték- és keresztnevünket, a kívánt azonosítót

(név@domainnév), a jelszót, esetleg jelszó-emlékeztett, valamint

Települjünk!

A www.gyaloglo.hu oldalon bóklászva hasznos informádókat találha-

tunk országunk megyéirl, településeirl. Az összes szerepel, ábécé-

sorrendben, és mindegyikhez tartozik egy infooldal. Ezen a legfonto-

sabb adatok mellett egy e-mail dmtárat is találunk, amelybe az adott

településen élk regisztrálhatják magukat (megadva nevüket, e-mail

dmüket és honlapjuk helyét). Te már benne vagy?

egyéb személyes adatokat is (a lakhelytl elkezdve a születési dátumon

át az érdekldési körig). Halkan megjegyezném, hogy a szörfözk nagy

része hamis adatokat ad meg a regisztrádó során. Ha már van azonosí-

tónk (azaz postafiókunk), akkor az azonosító és a jelszó megadásával

beléphetünk oda. Különböz menüpontok közül választhatunk, pl. Olva-

sás, írás (Küldés), Címjegyzék, Beállítások, Kilépés. (Ezek persze prog-

ramonként különbözek.)

Néhány rendszer esetében lehetség van arra, hogy leveleinket ún.

P0P3 segítségével éljük el. Ez nagyvonalakban azt jelenti, hogy ked-

venc levezprogink (pl. Netscape Messenger, Outlook Express) leszedi

az internetrl az e-mailjeinket.

Freemail

freemail.hu

Ez a legrégebbi magyar ingye-

nes mailszolgáltató. Régebben

freemail.c3.hu dmen érhettük

el, aztán megvették, integrál-

ták az Origóval és az

Altavizslával... Egyébként eb-

bl az átállásból sok bonyoda-

lom származott, ugyanis sokan

regisztrálták magukat a külön-

böz oldalakon

a freemail.c3.hu dmmel, a vál-

tás után pedig a freemail.hu megadásával próbáltak belépni az adott

oldali regisztrádóba - és ez nem jött össze :-).

Maga a rendszer nagyon jó, kellemes kék háttér, gyorsan lehet re-

gisztrálni egy-egy új dmet. (A legtöbb ismersömnek 5-6 freemailes

dme van.)

Egon

egon.gyaloglo.hu

Ez is még a hs-

idkbl származik.

Hosszú ideig hasz-

náltam, azonban

egy idben gondok

voltak vele (nem le-

hetett rendesen el-

érni, lassú volt,

stb.), ezért sok más társamhoz hasonlóan kiábrándultam belle.
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Bacsárdi

László

/

bacsi@sopron.hu

www.primposta.com E

http://www.prim.hu

itafiókot mindé

Prímposta

posta.pnm.hu

Nem akarok hazabeszélni, ezért nem hívom fel a figyelmet az ink

kiadójának neve és eme ingyenes mailszolgáltató közti hasonlóságra

:-). Amikor elindult az egész (két évvel ezeltt), azért érte meg, mert

a Prímposta alatt regisztrált postafiókról történt megrendelés esetén

az Internet Kalauzhoz nagyon olcsón lehetett hozzájutni... (Azóta

minden elfizet olcsón juta laphoz...)

Regisztrációkor nemcsak azonosítót választhatunk, hanem több tucat

domainnév közül a nekünk tetszt, néhány ezek közül: cia.hu, csini-

baba. hu, levele.com, cracker.hu, fbi.hu, hello.hu, jakuza.hu,

maffia.hu, primposta.hu.

Van (többnyelv) helyesírás-ellenrz, szöveg-ékezettelenít, levél-

szrés, P0P3, választhatunk designt, személyiséget stb. St designt

azzal is választhatunk, ha a Prímpostát nem az eredeti gyártónál

használjuk, hanem valamelyik olyan portálon, amely átvette a motort,

például az Indexnél, a Népszavánál vagy az MTI-nél, de Prímposta-

motor hajtja az Estmailt és a Habmailt is.

DrótPostaGalamb

www.dpg.hu

A használatához

egy kliensprog-

ramot kell letölte-

ni, és utána a leve-

leinket ezen progi

segítségével tudjuk

elolvasni. Máskép-

pen fogalmazva:

a levelek olvasásá-

hoz és írásához

\ :
.

Levelek szrése

Benézünk a postaládánkba, és megdöbbenve Látjuk, hogy közel 50 új

levelünk érkezett. Összevissza különböz hírlevelek, levlisták, reagálá-

sok - az egész egy hatalmas kavalkád. Ugye, mennyivel egyszerbb

lenne, ha a különböz levelezlisták levelei különböz mappákba

(levelesládákba) kerülnének? Ez szerencsére könnyedén megoldható

azoknak, akik a mailbox.hu alatt regisztráltak maguknak postafiókot...

Mieltt belemennénk a szrésbe, ismerkedjünk meg egy kicsit az

e-mail felépítésével. Minden egyes elektronikus levélnek van egy fejlé-

ce, amely többek között a következ adatokat tartalmazza: küld címe

(From), címzett címe (To), küldés ideje (Date), a továbbítás közben

érintett szerverek nevei (Received), a levél tárgya (Subject), illetve

levelezlista esetében többnyire van egy feladó (Sender) sor is. Ez

utóbbihoz tartozó dm általában így fest: listanev-

admin@listahely.hu.

A levélszrés lényegében aztjelenti, hogy a beállításoknál a feladóra,

a tárgyra, a dmzettre, a levél méretére stb. adhatunk meg olyan típusú

feltételeket, hogy „ha ez a szó elfordul bennük"... A feltétel teljesülé-

se esetén a levelezrendszer továbbküldi az e-mailt, és/vagy az álta-

lunk kijelölt mappába teszi a levelet, ami lehet a Kuka is (vagyis kidob-

ja, de pl. a Prímpostától azt is kérhetjük, hogy a feltétel teljesülése

esetén már a szerverrl törölje le letöltés nélkül a rendszer a levelet).

Legközelebb megnézzük, hogyan mködik a levelek szrése Linux

alatt, a Procmail program használatával.

nem kell állandó netkapcsolat, ami modemes felhasználók esetében nem

elhanyagolható szempont.

Maga a rendszer két részbl áll. Az egyik egy ügyfélprogram, amelyet

a felhasználó saját gépére telepít, és amellyel leveleit küldi, valamint ol-

vassa, a másik pedig a DrótPosta Központ, amely az ügyfelek számítógé-

peirl összegyjti a kimen leveleket, és azokat (az internethálózaton

keresztül) elküldi a dmzetteknek, illetve az ügyfeleknek érkezett levele-

ket elhelyezi a postaládájukban.

Egyébként a kezelprogram nagyon jópofa és könnyen használható.

Mindenképpen érdemes megnézni, már csak a grafika miatt is.
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mail!
Habár csak nemrég hallottam

a Mailboxról, nálam az egy-

szerség a vidám grafika mi-

att tuti nyer. A beállítások

menüjében nagyon sok hasz-

nos apróságot testre szabha-

tunk, egészen profivá tehet-

jük a levelezésünket. Lehet-

ség van az érkez levelek

szrésére, a szrt levelek

automatikus továbbítására, készíthetünk magunknak határidnaplót, il-

letve feliratkozhatunk néhány igen érdekes hírlevélre. Lehetségünk

van arra, hogy P0P3-at támogató levelezrendszerekrl ide töltsük le az

e-mailjeinket.

tippje

Az ingyenes szolgáltatók (a Freemail kivételével) a reklámokból tartják

el magukat, ezért a levelek olvasásakor helyes reklámcsíkokkal találkoz-

hatunk. A regisztráció során megadott adatok alapján (pl. életkor, ér-

dekldési kör) különböz bannereket kapunk.

Az aláírás azt jelenti, hogy minden általunk írt levél végére elhelyezi

a megadott szöveget. Ez általában egy elköszönés, a név, valamint né-

hány információ magunkról - pl. valódi név, e-mailcím, telefonszám,

honlapnév stb. Egyesek viszont humoros vagy egyéb mondatokat he-

lyeznek el az aláírásukban.

Az automatikus továbbküldés igen hasznos funkció: a megadott e-mail

címre továbbítja az érkez e-maileket. Ez azértjó, mert ha több e-mail cí-

münk van, nem kell mindig mindegyikbe belépnünk - elég, ha csak az egyi-

ket olvassuk, és az összes többit automatikusan továbbítjuk erre a címre.

Összefoglaló táblázat

Néhány szó a táblázatról. A postafiók mérete a legtöbb helyen maxi-

mált, vagyis ha a benne lév levelek teijedelme elér egy bizonyos ha-

tárt, akkor betelik, és amíg nem töröljük a felesleges leveleket, addig

nem tudnak nekünk újabb e-mailtírni.

Még egyszer leszögezném, hogy én csak kiválasztottam öt ingyenes

mailszolgáltatót, ennél sokkal több van. A kérdéseket, véleményeket to-

vábbra is várom, az esetleges patchek pedig elérhetk a

bacsi.sopron.hu/ink címen. é"

Freemail Egon Prímposta DrótPostaGalamb Mailbox

Cím freemail.hu egon.gyaloglo.hu posta.prim.hu www.dpg.hu mailbox.hu

Postafiók mérete 500 kB 800 kB 6 MB havi 2 MB 10 MB

Reklámcsík nincs van van van van

E-mail rím pelda@freemail.hu pelda@egon.gyaloglo.hu pelda@cia.hu

(és még sok másik)

pelda@dpg.hu pelda@mailbox.hu

Aláírás van van van van van

Automatikus továbbküldés van nincs van nincs van

Szolgáltatások az Origóról (origo.hu) is be

lehet lépni; a rendszerben

közvetlenül lehet keresni

az Altavizslával

aláírás,

automatikus válasz,

SMS-értesítés új levél

érkezésekor, WAP

többnyelv helyesírás-

ellenrz, sok domain,

szrési lehetség,

ékezettelenító,

személyiség beállítása,

WAP, designválasztás

remek design nagyon jó design,

határidnapló, ki lehet

kapcsoltatni a reklámot

(pénzért); szrési lehetség;

három nyelv

(magyar, angol, német)

Portolás más site-ra nem nem MTI, Observer Curier, Esthu,

Habostorta, Népszava,

Varoshaza.hu, Index.hu

(folyamatban: TVNet,

Tenisz.hu, Magyar Nemzet

nem legjobblap.hu

Probléma - néha nehézkes az elérése - a csatlakozáshoz modem kell
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Portálszoftvereit szolgáltatási formában

(ASP) is értékesíti a Prím
A Prím informatikai szakkiadóként alakult 1 991-ben, s ebbl vált a 90-es évek

második felében cross-média céggé, vagyis amikor az online médiatevékenység

egyenrangúvá vált a papírújságokkal. A Prím Online viszonylag gyorsan eltávolo-

dott attól a modelltl, hogy a webre a papírújságok virtuális verziói kerüljenek

fel, kiépült a vertikális (szakmai elmélyülést kínáló) hír- és információszolgálta-

tást nyújtó Prím Online, amely elég hamar kiegészültjó pár portálfunkcióval, az

olvasói igényeket más téren is kielégít szolgáltatással.

A portálfunkció alapjául szolgáló saját fejlesztés szoftverek egy id után önálló

gazdasági tevékenységek elindítását is

vendége valamely illusztris személyiség, akihez kér-

déseket lehet intézni, akivel beszélgetni lehet.

lehetvé tették, a Prím megkezdte ezek

értékesítését részben ASP (Application

Service Provider - alkalmazásszolgál-

tatói) formában, részben licencelve

a szoftverek használatijogát. így

a Prím 200 1 -ben már nem csupán

online és offline informatikai médiacég,

hanem alkalmazásszolgáltató is.

A Prím portolásra alkalmas portál-

szolgáltatásai

A Prímnél fejlesztett szoftverek közül a legnagyobb

sikert a hirdetéskiszolgáld rendszer (adserver) érte

el, a Prím mellett olyan portálok is használták már

2000 elején, mint a Korridor, a Fotexnet, a Startlap, a

partnerek között megjelentek az internetszolgáltatók

(Kiwwi, TVNET), a nagy kiadók (VNU, Trader.com) és

a gyorsan növekv, nagy forgalmú site-ok (Lutri,

Freeweb). Erre az adserverre építve a Prím nemrégi-

ben önálló céget is alapított Adverticum Rt. néven,

amely napi 5 millió adview kiszolgálásával kezdhette

önálló ASP- és adnetworkszervez tevékenységét.

A másik igen sikeres szoftvertermék az ingyenes le-

velezrendszer. A Prímpostát nem sokkal a Prímnél

történt elindítása után már használták az MTI és az

Observer Curier oldal látogatói, azután sorra jelentek

Weboldal

Olyan sajátos freewebszolgáltatás, amely nem enged

túl sokat, de azt bárki öt perc alatt megtanulhatja,

segítségével létrehozhat egy egyszer, 2-3 képet is

tartalmazó saját site-ot könnyen megjegyezhet

domainnéwel (pl. zenei.weboldal.hu vagy

Pistike.oldala.com stb.).

Ugyancsak ASP-termékké vált a Prím publi-

kációs rendszere (PPS), amely nemcsak a

cikkek egyszer - webes felületen keresztüli

felpakolását teszi lehetvé, hanem az infor-

mációk kulcsszavas adatbázisba történ szer-

vezését is, ami automatikussá teszi az egyes

cikkek egymáshoz való kapcsolódását.

meg a különböz ruhákba öltöztetett, de alapveten

Prímposta-motorral mködtetett rendszerek: pl.

a Népszavánál, az Est.hu oldalon,

a Habostortán vagy éppenséggel az Indexen,

hogy a sor tovább folytatódjon

a Varoshaza.hu-val, a TVNET-tel, a Magyar

Nemzettel és másokkal.

Ha valaki saját portálját ingyenes levelez-

rendszerrel is felszereli, esetleg érdemes más

olyan szolgáltatásokat indítania, amelyek

nyújtását - ASP vagy licenc formájában -

a Prím ugyancsak elvállalja. Néhány példa:

A Prímposta

A szolgáltatások közül kiválasztottunk egyet,

de bármelyik iránt ébred érdekldés az olvasóban,

természetesen készséggel adunk tájékoztatást, ha ír

a prim@prim.hu e-mail rímre.

Ingyenes levelezlisták

Levelezlisták, hírlevelek indítását szolgálja, amelyek-

ben szabályozni lehet akár a meghívottak körének,

akár a listára küldött leveleknek a szabadságfokát.

Mappa

A free szolgáltatások között ez meglehetsen

egyedi, talán free-drive lehetne a neve. Fény-

képek, MP3-as fájlok vagy akár programok el-

helyezésére szolgál, s az, hogy a hozzáférést

a mappa feltöltje milyen mértékben osztja

meg másokkal, csak rajta múlik.

Ha egy portál indít egy levelezrendszert, az nemcsa

a szolgáltatások számát növeli, hanem a látogatók lo

jalitásátis ersíti, ösztönzi a rendszeres visszatérést,

illetve növeli a regisztrált felhasználói bázist. Külön

elny, ha emellett a szolgáltatást úgy lehet beindíta-

ni, hogy a hozzá szükséges informatikai beruházást,

a szerverüzemeltetés gondját-baját (no és költségeit

más vállalja fel (idegen szóval: outsourcingba adható

a levelezszolgáltatás).

Fórum

A Prím fórumszoftvere egyedileg is tudja ke-

zelni (és a fórum sorai közül ki tudja emelni)

azt, ha egy adott napon vagy héten a fórum

Mit tud a Prímposta?

Természetesen lehet vele levelet fogadni, szerkeszte-

ni, küldeni, mint minden más levelezszoftverrel.

Ugyancsak eléggé általános tulajdonság, hogy a „be-
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kezett", a „postázott", a „piszkozat" és a „kuka"

ellett a leveleket más, tematikus mappákba is ren-

ghetjük. Lehet fájlokat mellékelni a levelekhez, ké-

íthetünk különféle aláírásokat, összeállíthatjuk

irtnereink e-mail dmjegyzékét, amelybl egyszer-

i választhatjuk ki az éppen elküldend levél cím-

ttjét. Bár létezik olyan levelezrendszer, amely

Fentieket sem mind tudja, ezekrl az alapvet dol-

ikról nem ejtenénk itt szót.

ionban van egy sor olyan tulajdonsága is a Prímpos-

nak, amely már nem minden levelezszoftver sa-

lja. Ilyen pl. a domainkínálat. Az e-mail dm áll

iy választott elnévbl és a @ jel utáni domain-

ívbl, amelynek egyedinek kell lennie. Ez sok

i/elezrendszerben gondot okoz, mivel az adott

rmainlehetségen belül hamar foglalttá válnak

gyakori nevek, kedvelt becenevek.

Prímposta ezen úgy próbál segíteni, hogy maga

áomainkínálatis széles. Csak a Prímen több tucat

ív közül választhatunk e-mail dmünk kialakítása-

ir, és ehhezjönnek még az idegen oldalak

iyikén-másikán alkalmazott domainnevek.

íhány példa a Prímposta domainkínálatára:

imolyabbak: eposta.hu, gyorsposta.hu,

orsposta.com, hello.hu, irj.hu, levele.hu,

/ele.com, me-mail.hu, message.hu, primposta.hu,

imposta.com, pro.hu, reply.hu, send.hu,

rbmail.hu...

tékosabbak: ak47, shotgun.hu, skizo.hu, sniper.hu,

ldier.hu, theend.hu, warrior.hu...

akmailag kicsit belterjesebbek: coder.hu,

icker.hu, geek.hu, lamer.hu, programozo.hu...

éfás ifjaknak valók: cia.hu, csinibaba.hu, fbi.hu,

kuza.hu, kgb.hu, maffia. hu...

i valaki születése évszámát szeretné domain-

ivnek, olyat a Népszavánál mköd Prímpostán (ott

ik@c a neve) talál.

Természetesen ha valaki új arculattal saját levelez-

rendszert kínál Prímposta-motorral, ahhoz saját

maga ajánlhat domaint vagy domaineket.

A Prímposta egyik legfontosabb szolgáltatása a „tele-

helyesírásellenrzés", amely a MorphoLogic és a Prím

technológiai együttmködésének keretében valósult

meg: a Prímposta az els olyan ingyenes levelez-

rendszer, amely ahhoz is segítséget nyújt, hogy

a magyar nyelven levelezk a „Helyes-e?"

szoftverrel ellenrizhessék megírt leveleiket még

elküldés eltt, mégpedig kényelmesebb formá-

ban, mint azt teszik az ismert (fizets) szöveg-

szerkesztk. A hibás (vagy hibásnak vélt) szó

mellett legördül menüben jelennek meg a java-

solt szóalakok, de a levélíró dönthet úgy, hogy az

eredetit pipálja ki, bvítve ezzel az elfogadható

kifejezések szótárát. Ez a táv-helyesírásellenr-

zés ma már német és angol nyelven is megvaló-

sítható, és csak igény kérdése, hogy mikor bvül

a rendszer szlovák, cseh, lengyel, szlovén vagy román

helyesírás-ellenrzvel.

A Prímposta maga is több formátumot kínál felhasz-

nálóinak, attól függen, hogy ki milyen szín- és for-

mavilágot kedvel, de a szolgáltatás portolását az se-

gíti a legjobban, hogy az egyes szolgáltatók maguk is

saját képükre formálhatják a rendszert.

Helyesírás-ellenrzés után a felhasználó elküldheti

akár ékezetek nélkül is a levelet (egy gombnyomással

végezve el a mentesítést), hiszen vannak olyan szoft-

verek, amelyek a magyar ékezetes betkkel

nem tudnak mit kezdeni.

A Prímposta volt az els freemailrendszerek

egyike - nemcsak Magyarországon, de világ-

méretekben is -, amely lehetvé tette a leve-

lek WAP-os formátumú kezelését, s ugyan-

csak a világ vezet freemailrendszereivel

valósította meg az úgynevezett feketelistás

szerverekrl érkez levelek (spam) letiltásá-

nak lehetségét.

Bár az ingyenes levelezrendszerek fenntar- H
tása alapveten a webfelületen megjelenített

reklámokból történik, a fejlesztk mégis beépítették

a P0P3-hozzáférés lehetségét a beérkezett levelek

fiókjához. A fordított szolgáltatás is él, a Prímposta

ugyancsak tud P0P3-fiókot nézni, st onnan periodi-

kusan legyjteni a leveleket, aminek elnye, hogy

külföldön járva pl. kényelmesebb webes felületen

nézegetni leveleinket, mint P0P3-mal idegen gépre

leszedni.

Portolás

A Prím háromféle formában teszi lehetvé egy küls

portál számára, hogy levelezszolgáltatásához

a Prímposta motorját használja:

a.
)
regisztrációs és bejelentkez ablak a rendszer

átvevjének weboldalán,

b.
)
ASP-szolgáltatás a Prím szerverérl,

c. ) a szoftver licencének átadása.

Az a portál, amely az a.) verziót választja, anélkül

vezethet be egy új szolgáltatást (és teheti ezáltal

portálját népszerbbé), hogy annak bármilyen koc-

kázatát vállalnia kellene; ezt ingyen nyújtja a Prím.

A felhasználónak nem kell új szervert üzembe állíta-

nia, szoftvert vásárolnia, üzemeltetnie, viszont

a keletkez felhasználói adatbázissal sem rendelke-

zik, a levelek felületein kihasználható reklámfelület

is a Prímé.

A b.) és c.) verzió esetében a Prímposta motorját sa-

ját arculattal ruházhatja fel a szolgáltatást vagy li-

cencet megvásároló portál, saját domaint,

domaineket rendelhet a szolgáltatáshoz, és elhagy-

hatja a Prímposta nevet (Id. Estmail, Habmail, Index-

mail stb.), ugyanakkor a rendszer megrzi valameny-

nyi felsorolt tulajdonságát.

(x)
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Hangulatok
„ És monda az Úr: Legyen világosság! És Ion...” Isten a hang-

jával, a szavával teremt tehát, még a fényt is. A hang így

a legels teremterk egyike a Szentírás szerint. Eltte áll

a fénynek és a lélegzetnek, a pránának is. A hangnak csak

egészen kis tartománya hallható az emberi füllel, de érzékeny

kapcsolatban állunk az összes más frekvenciájú rezgéssel is.

A univerzumban minden dolog

II rezg természet. A modern!! tudomány egyre pontosabb

képet kap errl. Mindennek van sajá-

tos vibrációja, vagyis hangja. A fizikai

testünk is - a szerveink, a sejtjeink,

a molekuláink és ki tudja, még hány

er által létrehozott - állóhullám.

A szó szoros értelmében együtt rezgünk

közvetlen és tágabb környezetünkkel,

a Földdel, az egész galaxisunkkal,

ugyanúgy, ahogy a bels környeze-

tünkkel is. A külvilágban végbemen
változások, miként a bennünk zajlók

is, sajátos hullámokat keltenek ben-

nünk. Biológiai folyamataink, hormo-

nális változásaink, érzelmeink, gondo-

lataink vagy tudatállapotunk, bels

körülményeink éppúgy rendelkeznek

sajátos hangmintával, mintáz

elektromos vagy a mágneses

mez, amelyben élünk.

0
Hlroy.su Kondo founded Audio

Japjn In 1976 and slnce that
date.

te Japan has been

m audio reproductlon

te Japan manufacture
equlpment vilii bear the
logo "Kondo". Please ensure thi

you récéivé a sealed Certiflcate

Provenance when purchaslng ar

manufactiring

new ag<

Hol fáj a szív?

Gondolataink, érzelmeink hangjelei,

vagyis sajátos rezgésmintái a test bi-

zonyos részein megrzdnek. Ha kon-

centrálunk, pontosan megállapíthatjuk,

mely részünkben érezzük a szomorú-

ságot, a dühöt vagy a félelmet. A bá-

natot gyakran a szív és a szem körül

lehet érzékelni, a dühöt sokan a vál-

lukban és a karjukban érzik. A kínai

medicina szerint az egyes szervek haj-

lamosak bizonyos érzelmeknek

megfelel energiákat tárolni. A szív-

hez az örömöt, a veséhez a félelmet,

a gyomorhoz és a léphez az aggodalmat,

a tüdhöz a szomorúságot, a májhoz

és az epéhez a haragot társítják. Úgy

gondolják, hogy a test mködése
nemcsak összefügg, hanem egyenesen

azonos a lélek folyamataival. A gya-

kori dühkitörés és a túlterhelt máj szá-

mukra teljesen azonos tünet. Az érzel-

mek elfojtása nem egészséges.

Visszaüt a test biokémiai folyamataira,

mert a megváltozott vibráció hatással

van az érintett szervek, sejtek mkö-
désére. Érzelmeink sorozatos elnyo-

mása betegséghez vezet. Ugyanakkor

a betegséget kiváltó érzelmi energia

felismerése és átélése törvényszeren

gyógyulást hoz. A testben fellép vib-

ráció közvetlenül, hangok útján kiad-

ható vagy továbbadható. Ennek meg-

tapasztalására egy egészen egyszer

kísérletet javasolok. Elször fel kell

idézni egy érzelmet, érdemes olyat,

amelyet rendszeresen tapasztalunk, és

kellemetlennek, fájdalmasnak érzünk.

Befelé figyelve lassanként észreve-

het, hogy a testben az érzelem hatá-

sára létrejön egy tónus, egy rezonan-

cia. Ha jól figyelünk, egészen ponto-

san meghatározható, hol keletkezik ez

az érzés. Egy mély lélegzetvétel után,

kilégzéskor egészen egyszeren ki kell

adni azt a hangot, amelyet éppen ak-

kor érzünk. Ez az aktuális érzelem

hangja bennünk. A hang lehet halk

vagy hangos, nyöszörgés vagy sikoly,

zenei hang vagy egy szó, csináljuk te-

hát olyan helyen, ahol nem kelt felt-

nést. Ismételjük meg néhányszor,

amíg nem érezzük, hogy már elég.

Közvetlen, fizikai megkönnyebbülést

fogunk érezni. Ez a kísérlet. A gyere-
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kék ösztönösen végzik el, persze még

a szocializáció egy korai szakaszában,

azután megtanulják elrejteni érzelme-

iket. A felntt élet az éneket, a hang-

utánzó szavakat és a káromkodást kí-

nálja alternatívaként a harmónia gyors

visszaállítására, a negatív érzelem ki-

vezetésére.

A HIFI-misszió

A különböz érzelmekre jellemz han-

gok, dallamok, szavak nemcsak arra

alkalmasak, hogy a bennünk keletke-

zett rezgéseket kivezessük általuk.

A folyamat visszafelé is mködik,

a számunkra ismers hangjelek megre-

zegtetik bensnket, érzelmeket kelte-

nek bennünk.

Az érzelmeinkkel azonos rezgés han-

gok felersítik bennünk az aktuális ér-

zést, mint ahogy a katonák masírozása

is olyan ervel hat a hídra, hogy az

akár le is szakadhat. Azt is tudjuk,

hogy minden él és élettelen dolognak

létezik olyan hangja, amely annyira

felersítheti az adott tárgy vagy

éllény rezgéseit, hogy szétveti addigi

struktúráját. Egyáltalán nem lehetet-

len, hogy Jerikó falai is valóságosan

omlottak össze a kürtök hangjától.

Az emberi fül számára hallható zene

keltette rezgések azonban nincsenek

ilyen pusztító hatássala hallgatókra,

csak valamely érzésüket ersíthetik fel,

ha a hallgató hullámhosszán szólnak.

A zeneszerzk a külvilág és bels

valójuk közötti kapcsolatot átélve,

a „szívükkel hallanak". Megkeresik

önmagukban azokat a hangokat, azt

a zenét, amely pillanatnyi lelkiállapo-

tukat legpontosabban kifejezi.

A zeneszerszámon megszólaltatva te-

hát a lelkk rezgéseit hallhatják

a hallgatók. A zene így lenyomata egy

pillanatnak és egy embernek, kettejük

kapcsolatának, improvizációkora kö-

zönség hatásának is. Tértl és idtl
függetlenül közvetlen beleélést enged

egy másik pillanatba vagy akár egy

másik emberbe. Nem véletlenül dobok

hangjára révülnek a varázslók, a zene

szárnyán közlekedik a lelkk a világok

között, hogy a valós világ egy távoli

pontjáról vagy akár a szellemvilágból

közvetítsenek üzeneteket.

Minként az emberi hang is személyen-

ként különböz, lelkünk hangjai sem

egyformák. Mégis minden korban

ügyeltek egyfajta tiszta hangzásra.

A tisztábban megszólaló hangszer

hangjára tisztább érzések rezonálnak

a Lelknkben. A repedt hangszerek,

a sisterg felvételek lelknkben is

a pontatlanság, a sérültség és a távol-

ság érzéseit ébresztik. A minél emelke-

dettebb, minél tisztább érzések közvetí-

tésének igénye munkál a HIFI-hangzást

kereskben Sokszor nehezen fogalmaz-

zák meg személyes vallásukat, tartanak

a meg nem értéstl, de a valódi HIFI-

papok az egyre valóságosabb vagy

mvészibb hangok elállításával a hall-

gatók leikéért, épüléséért küzdenek

a fizikai törvényekkel. Személyes

tapasztalataikat, misszionáriusi munká-

juk eredményeit ismerhetjük meg az

alábbi internetoldalakon. é~

www.audionote.co.jp

Ez egy Kondo nev japán cég honlapja. Alapítója egy zen buddhista

pap fia. Az ersítibe, a honlapjába meg az áraiba is beépíti azt a szel-

lemiséget, amelyben felntt.

www.alr.de

Itt inkább a hangszórókra koncentrálnak, végül is ott képzdik a hang.

www.merlinaudio.hu

Egy hazai cég, az általam ismert legfilozofikusabb és legigényesebb.

Tlük hallottam, hogy a kínai gyógyászatban a fül és a vese egy meridi-

ánon található, ezért a jó zene közvetlenül tisztítja a vesét. És tetszik

a neve is, amely szintén nem véletlenül Merlin. (Különben a zenével való

tisztítást és varázslást, valamint ennek tudatosságát más cégek is igye-

keznek már a névválasztásukkal is megmutatni. Van például

Audiosynergy vagy Goldring nev honlap is.)
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Ha h@jt a h@sunk
Elmennénk egyjó étterembe? Vagy csak otthon szeretnénk fzni

valami finomat? Ritka receptre vadászunk? Esetleg csak gondolat-

ban ismerkednénk más országok kulináris különlegességeivel? Eb-

ben is segít az internet.

D
ljünk hátra kényelmesen, és étvágyger-

jeszt gyanánt kortyoljunk egy finom

aperitifet. Ha történetesen Scotch Mait

Whisky a kedvencünk, máris bepötyöghetjük

böngésznk címsorába, hogy

www.whisky.de/scoma.htm vagy mail.

sunday.de.

Gasztronómiai portyánk kiindulópontjául vá-

laszthatjuk a www.guards.hu/vendeglatas cí-

men található óriási keresrendszert éppúgy,

minta konyhai linkeket tartalmazó

www.kitchenlink.com/cgi/public_frames?

page=index oldalt, avagy ezt az ezernyi továb-

bi linkkel kecsegtet, tartalmas honlapot:

www.syneco.hu/compass/gourmet.html. Jó,

recepteket is tartalmazó általános website

a www.hudir.hu/Magyar/Text/Travel/

Hungarian_Cuisine. Az alábbi oldalt -

www.lyss.hu/hirmix/sajtoszemle/temakor/

Viva/archivum_gasztronomia.shtml - pedig

csak így ajánlhatom: nagyon sok minden van

rajta! Találomra szemezgetve a határtalan kíná-

latból, érdemes még bekukkantani a következ

helyekre: index.hu/katalog/display.cgi?a=

kl&m=f&node=680&path=l:109:680,

www.syneco.hu/csorna/compass/gourmet.

html vagy w3.swi.hu/mopsz.

www.mek.iif.hu/porta/szint/human/

haztart/gasztro/html/index.

htm#Tartalomjegyzék. Tusor András Gasztro-

nómiáját azok böngészhetik élvezettel, akik

nemigen szeretnek kimozdulni otthonról. A hí-

res-nevezetes Gundel-dinasztia saljának tollá-

ból való cikk olvastán pedig óhatatlanul is ösz-

szefut a nyála szánkban, ha rákattintunk erre

a címre: www.sulinet.hu/eletestudomany/

archiv/1999/9948/gundel/gundel.htm.

A felfedez kedvek, akiknek egyjó ebéd vagy

vacsora kulináris élmény, több éttermi tudako-

zó közül is választhatnak: www.eszemiszom.

hu, www.netpincer.hu, www.csomopont.hu/

konyha, listserv.externet.hu/lists/konyha.

A bizonytalankodóknak éttermi teszttel van se-

gítségükre döntésükben a www.stop.at/menu.

Praktikus és hasznos keres a recepteken kívül

ötletekkel, tanácsokkal is ellátó www.nexus.

hu/mulanyao/netszak.html, továbbá

a www.externet. h u/webfazek/leves/3 1 .htm

- rengeteg jó recepttel. Látogatott oldal még

a dragsan.scene.hu/index.html receptklubja,

illetve a www.origo.hu/csalad/receptek/

99o623hazi.html és a gazdag

www.extra.hu/webcuki. A recepteken kívül

képeslapküldvel és ingyenes e-mail

szolgáltatással keresi kegyeinket

a www.mailameal.com.

További tippek: yikes.tolna.net/szakacskönyv,

www.nexus.hu/mulaanyo/netszak.html

(szintén szakácskönyv), www.externet.

hu/webfazek és www.extra.hu/kifozde

(befzési tippek). Hidegtálak és menüsorok

kápráztatnak el bennünket itt: www.szfera.hu/

szferacatering/bemut.htm.

Aki nemcsak általánosságban szeretne bön-

gészni a rengeteg ínycsiklandó finomság

között, hanem határozott elképzelésekkel, pél-

dául nyersanyag, elkészítési mód vagy kalória-

tartalom szerint válogatva, az jó eséllyel pró-

bálkozhat az alábbi címeken: www.noklapja.

hu/data/receptek.html és holgyvilag.hu/

holgykonyha (a két ismert hetilap fzési aján-

latai), www.netchicken.hu/nc/receptek

(csirkés receptek), www.viva.lyss.hu/

gasztronomia/januar/v0104_gomba.html

(gombás ételek) és www.petofiradio.hu/

fogyi.html (fogyókúrás receptek). Végül, ha ki-

kapcsolódásra vagy nevetésre vágyunk,

a www.mcse.hu/@gora/data/haspok/

02258028.html címen megtudhatjuk, hogyan

enyhíti éhségét egy agglegény.

magazix.

A finom falatokat leöblíthetjük egy pofa sörrel

(www.magazix.hu/stat/szabadido/

eszem_sor.html) éppúgy, mint jófajta

borokkal. Választásunkat megkönnyíti

a borvirag.hu/borbolt (poharak otthona) vagy

a világ legjobb borait felvonultató www.vinea.

de. Amerikai borokat ismertet a www.

foodwine.com/food/wineday, toscanai olasz

nedket a www.fattoriasanfelice.de, német

borokat a www.fattoriasanfelice.de, és azért

világháló az internet, hogy ne maradjanak rejt-

ve szemünk ell a dél-afrikai borok sem

a www.carlean.de címen. é"
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Amikor eltérbe kerül a háttér
A kétdimenziós magyar netró'l

Falus Tamás finoman szólva sem tartozik a legismer-

tebb hálózati arcok közé. Pedig tartozhatna. A kezde-

tektl közvetlen közelrl követte a világháló magyar

fertályának fejldését annak összes zsákutcájával és

kacskaringójával. Munkájáról szívesen, magáról

egyáltalán nem hajlandó beszélni. Vele született

szerénység vagy szakmai meggyzdés? Ki tudja...

Ez az els interjú, ahol te válaszolsz?

Igen.

Miért?

Nem tartom jónak, ha az újságíró személyi-

sége túln magán a produktumon. Amikor

a név fontosabb, mint a termék, amelyrl szó

van. Ha egy ilyen beszélgetés túl személyesre

sikeredik, eltérbe kerül a háttér.

Ami szerinted nem isfontos.

Egyáltalán nem. Csak az a lényeges, hogy ha

már létrehozunk valamit, az mködjön. Még-

hozzá a lehet legjobban, a szakmai tisztesség

alapján.

Nekem az elmúlt évekbl az a kép maradt

meg rólad, hogy amikor találkozunk, éppen

mindig van nálad néhány példány a Videó

Magazin legfrissebb számából, amelyet kell

tisztelettel bár, de igen határozottan aján-

lasz a sajtóvetítésre összesereglett kollégák

szíves figyelmébe.

A Videó Magazint az utolsó öt esztendben

olyan kis kiadó adta ki, amely kellen szegény

volt ahhoz, hogy megengedhesse magának

a magazin tartalmához és színvonalához méltó

reklám- és marketingtevékenységet. Nem elis-

merésre áhítozva igyekeztem a kollégák kezébe

nyomni a lap éppen esedékes számát, hanem

azért, hogy egyáltalán ismerjék, hogy eljusson

hozzájuk. Ha a szakma valamelyik általam is

mérvadónak tartott képviselje csak egyetlen

egyszer saját írásában idézi a Videó Magazint,

az többet ér minden fizetett reklámnál. Ez, hál'

istennek, megtörtént. És ez fontos. Ez a fontos.

Folyamatos harcok áránjelent meg a Videó

Magazin?

Nem. A kiadó vezetjével baráti volt a vi-

szony. Becsülöm azért, mert még akkor is kiad-

ta a lapot, amikor már csupán presztízsérdekek

késztették erre, vagy már azok sem.
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Tamás, te olyan nagyon lapkészít em-

ber vagy...

Ezt én így nem fogalmaztam meg ma-

gamnak. Az biztos, hogy más szemmel né-

zek egy weboldalra, mint az, aki eleve

a számítógépes hálózatok irányából került

ebbe az üzletágba. A világháló és ezen be-

lül a tartalomszolgáltatás ma úgy tnik,

mintha csak és kizárólag biznisz lenne.

Mintha elfelejtdne: attól, hogy bárkibl

lehet tartalomszolgáltató, aki kitesz vala-

mit a netre, ez még igenis egy szakma.

Éppúgy hivatásnak kell lennie, mint az új-

ságíró, netán a tanár esetében. Ha nem így

van, az nem azt jelenti, hogy a szakmai

hozzáértés akár rövid távon is mellzhet.

A manapság ritkán idézett, többszörö-

sen is majdnem Kossuth-díjas Ladányi Mi-

hály egyik versében valahogy úgyfogal-

maz: aki a szakmát gyengén mveli, az

csak árt neki.

Szerencsés voltam, jókor, jó idben ta-

lálkoztam a nettel. A Videó Magazin nyom-

dai elkészítését végz cég vezetje, Pórffy

András akkoriban már intenzíven kutako-

dott a multimédia környékén. Ez a folya-

matos érdekldés és kalandvágy hívta élet-

re a CD-ROM formátumban terjesztett és

négy számot megért Interaktív Videó

Magazint...

Emlékszem, az els szám beköszöntjét

Réz András mondta el egy óbudai utca-

sarkon...

így volt! A VHS 1995 és 1997 között na-

gyon fellendülben volt. Igazi multimédiás

kiadvánnyal sikerült kirukkolnunk, amely-

ben többek közt helyet kapott egy 10 ezer

filmcímet tartalmazó adatbázis. Igazi mul-

timédiás kiadvány volt az Interaktív Videó

Magazin.

Miért maradt el az áttörés?

Kicsik voltunk. Nem volt elegend pén-

zünk marketingre, reklámra... Egy másik

akkori találkozás is meghatározónak bizo-

nyult. Én nagyon hittem a CD-ROM-ban,

amint hírét vettem az ABCD-nek, annak

rendje és módja szerint vettem is belle.

Aztán telefonáltam, érdekli-e ket, ha

adok anyagot... Mondták, hogy örömmel

veszik, de honort nem tudnak fizetni érte.

Nem zavart, hogy nem kapsz pénzt az

írásodért? Te akkor már hosszú évek óta

saját magát cikkei ellenértékébl eltartó

újságíró voltál, akinek önmagában

a publikáció már aligha hathatott az új-

donság erejével.

Nem, egyáltalán nem zavart, st... Büsz-

ke voltam, hogy ebbe az új médiumba,

amelyet minden kétséget kizáróan értékes-

nek és fontosnak tartottam, adhattam

anyagot. Ez számomra fontos volt.

Ma is az lenne?

Igen. Feltétlenül.

Térjünk vissza a hskorba...

Az orrom eltt indult el az Internetto.

Nyíró Andris akkoriban kezdett el azzal

foglalkozni, hogyan lehet a neten újságot

csinálni; büszkén mutatta meg, én meg

csodálkoztam...

Mégsem lettél igazi nettós...

Az elején, úgy rémlik, mintha lett volna

Videó Magazin rovat, de aztán Pórffy And-

ris a www.irisz.hu/vm URL-címen adott

lehetséget a webes megjelenésre.

Emlékszem, egy darabig ment, mende-

gélt, aztán nagy hirtelen kifulladt az ol-

dal: befagyott, mint télen a Ladoga.

Egyszeren nem gyztem. Havi 64-80

oldalt kellett összeállítanom, és hozzá még

ott volt ez a netes változat...

Nem kevés.

Nem volt az. Aztán hamarosan Pórffy

Andris újabb ötlettel állt el: a videó on

demand szolgáltatás ötletével. Az írisz és

az Antenna Hungária - ma már látom,

a kort néhány évvel megelzve - azt a célt

tzte ki, hogy a világhálón keresztül filme-

ket lehessen letölteni. Miközben formáló-

dott a videokönyvtár, az én feladatom egy

mozis, filmes, videós rész összeállítása

volt. Ebbl lett a video.internetto.hu.

Meddig tartott?

Másfél évig. Közben az Internetto-Index

váltás után egy darabig video.index.hu né-

ven futott a dolog, de a videó on demand

kísérlete kudarcba fulladt. így az ezt

kiszolgálni hivatott tartalomra sem volt

abban a formában szükség, és az Index vál-

tozó csapata sem tartott rá igényt. A vélet-

lenek egybeesése, hogy éppen ez id tájt

sznt meg anyagi okok miatt a Videó Maga-

zin, amelyet tíz éven át szerkesztettem.

Tiszteletben tartva a zárkózottsághoz

való alapvet emberijogot, kénytelen va-

gyok megkérdezni: mit csinál olyankor az

ember, amikor két munka között a pad
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Falus Tamás 1958. február 18-án született

Budapesten. A Ho Shi Minh Tanárképz

Fiskola budapesti tagozatán végzett

magyar-történelem szakon 1981-ben,

majd a MUOSZ újságíró-iskolájának hall-

gatója volt 1982-83-ban.

1981-tl 1984-ig a Volán Hírlapnál dol-

gozott, 1985-tl 1987-ig az Ötlet

munkatársaként, majd 1987 és 1989

között rovatvezetjeként. 1989-91-ben

a magyar sajtótörténet egyik legértékesebb

vállalkozásának, a Világ cím hetilapnak

volt a rovatvezetje. 1990-tl a Videó

Magazin fszerkesztje lett, amelynek

akkor már évek óta munkatársa és

rovatvezetje volt.

Digitális ténykedésének nyomát rzi

a négy számot megért Interaktív Videó

Magazin, a video.internetto.hu és jelenle-

gi projektje, a 3D-s világba betör

www.premierpark.hu, amely immár

a www.korridor.hu flottáját ersíti.

1981-ben megnsült, két leánygyermek

édesapja.

alá esik? Van, akinél ilyenkorjön ajég

dupla viszkivel korszaka. Esetleg az is-

métlés a tudás anyja elve alapján.

Nem iszom, nem dohányzom. Az említett

„megoldás" tehát szóba sem jött, sem egy-

szer, sem többször. Ha ilyen vagy ehhez

hasonló helyzetbe kerülök, mindig nagyon

ersen bízom magamban. Az nem lehet

-

mondogatom magamnak -, hogy ne talál-

jak a szívemnek kedves munkát. Soha nem

volt még olyan munkám, amelyet ne élvez-

tem volna. Igyekeztem mindig több lábon

állni. 1999 decemberében egy filmszakmá-

ban jártas barátom hívására kezdtünk bele

a PremierPark internetes oldal létrehozásá-

ba, amely 2000 júniusában indult, és...

Pillanat, pillanat, pillanat! Hadd kér-

dem meg: Falus Tamás amolyan igazi su-

liból moziba ellógós, filmgyár környékén

kórícáló celluloidbolond volt?!

Nem. Átlagos magyar moziba járó

voltam.

vireboldal.c
KUKK
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aktualitása

Legalább egy enyhe autogram- vagy

ereklyegyjtést, könyörgöm!

Nem, nem. Semmi. Eredetileg sport-

újságíró szerettem volna lenni, csak

a tanárképz fiskola elvégzését követen

lett bellem kulturális, majd belpolitikai és

gazdasági újságíró. A videós-filmes szak-

mával viszont „együtt nttem fel" a nyolc-

vanas évek második felétl.

Printsite, CD-ROM, videó on demand...

A www.premierpark.hu-t már igazi 3D-s

vállalkozásnak szántad.

sült, amelyet idén januárban formailag is

megersítettünk. Az eredeti elképzelést ki-

szolgáló infoözön vált meghatározóvá. Kü-

lönösen akkor, amikor sikerült megállapod-

nunk a korridor.hu-t irányító, remek

szervezkészség Kelemen Gáborral (ex-

Origo), aki új, értékes, feltörekv site-okat

keresett. Ma már a PremierPark a Korridor

NetWork része.

Falus Tamás, mikor leszel elégedett?

Ha a PremierPark tovább tud fejldni, ha

még több látogatót vonz majd, és ez meg-

látszik a hirdetési bevételeken is...

Az otthonodba beengedted a világ-

hálót?

Igen, de hadd tegyem hozzá, megalapo-

zott 2D-s tartalommal. Ma már be kell lát-

nom: a 3D sohasem fog Magyarországon

vetekedni a 2D-vel. Gyenge hozzá a háló-

zat. Amíg a magyarországi adatok szerint

az emberek többsége nem otthonról, ha-

nem a munkahelyérljut ki a hálóra, ez

a helyzet nem is változik meg. Ettl függet-

lenül a hazai hálón, azt hiszem, egyedül-

álló 3D-s teret hoztunk létre. Van benne

kávézó, net multiplex... Ez a 3D Park

(www.3dpark.hu) egyedülálló reklám-

lehetségeket kínál, azaz csak kínálna...

A virtuális térhez egyre erteljesebb 2D-s

mozi-, videó-, DVD- és film hírta italom tár-

Be, hogyne. Orsi (15) és Fruzsi (12) lá-

nyom aktív chatel, elég „kirúgniuk" en-

gem a dolgozószobámból, máris ott van

nekik a világháló tevével, hsemberrel,

MP3-mal, szótárral, chattel, levelezéssel,

keresprogramokkal. Olykor bosszanko-

dom: ne elégedjenek meg egy-egy házi fel-

adat elkészítésekor azzal, hogy egy az egy-

ben kimásolnak egy megoldást vagy egy

fogalmazást a netrl, hanem k is tegyenek

hozzá valamit, legyenek kreatívak... é'

2001. szeptember/ 9.
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i festk, akik évszá-

^*lzadokon át szép,

életh képeket alkottak,

a huszadik században tel-

jesen megrültek. Minél

érthetetlenebb és botrá-

nyosabb mvekkel állt el

valamelyikük, annál na-

gyobb mvésznek kiáltot-

ták ki..." A fenti vélemény

egy átlagos mveltséggel és gondolko-

dásmóddal megáldott egyén szájából

hangzott el, és sokan éreznek hasonló-

képpen. A modern mvészeti irányzatok

esetében idnként valóban az a benyomá-

sunk támadhat, hogy több az ideológiára,

mint az alkotásra fordított energia. Rá-

adásul a dadaisták század elején kiállított

piszoárjai és elszavalt halandzsaversei

után azt gondolná az ember, hogy már ne-

héz meglepni a mélvezetre összegyüleke-

z közönséget, de az alkotóknak mégis

újra meg újra sikerült. A második világhá-

ború után kialakult absztrakt expresszio-

nizmus témája a tudatalatti és maga az

alkotófolyamat volt - egyes mvészek ma-

gát a festés aktusát tekintették „malko-

tásnak". Jackson Pollock pl. filmeztette

magát festés közben, és a földre terített

vászonra szórta, fröcskölte a festéket min-

den elzetes terv nélkül. A „nagyközön-

ség" persze megrökönyödve fogadta,

hogy a mvészek lelkiállapotukat mázol-

ják fel a képekre. Az individualista irány-

zatnak törvényszeren megszületett az el-

lenirányzata is az ötvenes évek vége felé:

a pop-art. Szándékosan antiintellektuális

volt, és akárcsak a dadaizmus, minden ha-

gyományos értéket megkérdjelezett,

s mindent kifigurázott. Az els popmnek
sokan Richard Hamilton kollázsáttekin-

tik: a „Mi az

oka, hogy a mai

családi ottho-

nok olyan vál-

tozatosak,

olyan kelleme-

sek?" már lá-

tatlanban, a címével sokat elárul a pop-

art témáiról és hangvételérl. Akár szim-

patikus az irányzat, akár nem, az alkotó-

kat megismerni és mveiket megnézni

mindenképpen érdemes.

A
ki elhiszi azt a rossz-

indulatú híresztelést,

hogy a skótok azért hord-

tak szoknyát, mert keve-

sebb anyag kell hozzá.

minta nadrághoz,

most végképp

meggyzdhet az

ellenkezjérl.

A skót szoknyához,

avagy kilthez

ugyanis rengeteg

munka és jókora

mennyiség szövet

szükséges.

A

www.whitethistle.

net címen többek

között az is megtekinthet, hogyan készül

egy kilt: a részletes képes útmutató bön-

gészése során meggyzdhetünk róla,

hogy egy-egy ilyen kockás remekm elké-

szítése majdhogynem mesterszabót

igényel. A sok hajtás, ránc, red és bemet-

szés, kifordítás-befordítás végére az

a benyomása támad az embernek, hogy leg-

alábbis egy egész futósznyeget beledol-

goztak a munkadarabba. (Ez persze lehet,

hogy csupán a varrni nem tudó kíváncsis-

kodó érzékcsalódása.) Az emberben felme-

rülhet a kérdés, hogy egy ilyen zord idjá-

rású helyen miért adták a férfiak szoknya-

viselésre a fejüket. A sok szél, es és nyir-

kosság inkább arra inspirálná az embert,

hogy minél inkább beburkolózzon. Ráadá-

sul bizonyos források szerint a szoknya alá

nem is húztak semmit... Megtapasztalva

azonban a kilt rafinált fazonját, lehet,

hogy nem kell ket annyira sajnálni a hi-

deg miatt: ezek a szoknyák valószínleg

sokkaljobban tartják a meleget, mint hol-

mi nadrág. A „skót kockás" anyag (azaz

tartan) egyébként hihetetlenül sokféle tud

lenni, mivel minden

klán más és más színt

és kockavariációt ta-

lált ki magának - ezek

a variációk is meg-

szemlélhetek itt.

A szoknyához kelta ing

és átvet takaró (ez

állítólag kijön egyet-

lenegy négyzetméteres

szövetdarabból), vala-

mint sapka és spéci
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zoknidíszis dukál. Az anyagot nem csu-

pán azért érdemes megnézni, mert érdeke-

sek a kiltet visel, snájdig skótokról ké-

szült képek, de kellemes skótduda-zenétis

hallgathat hozzá a látogató, ha választ

a hihetetlen mennyiség dalcím közül.

Í

iztosan vannak, akik

nálam jobban megértik

eme anyag összeállítóinak

lelkivilágát. Itt minden

a békákkal foglalkozik, úgy

tnik, az alkotók univerzu-

mában a brekuszok rend-

kívül fontos szerepet töl-

tenek be. Szerintem sokan

vannak, akik nem rajon-

_ ganak igazán ezekért az

£ állatokért, bár állítólag

a tlük való idegenkedés

Bj mindössze tanult viselke-

dés, és leküzdhet. Külö-H nsen az a szokásuk ide-

gesít, amikor úgy

tesznek, mintha sárgöröngyök lennének,

aztán váratlanul közvetlenül az ember lá-

ba eltt ugrálni kezdenek. De hát kinek mi

tetszik: akad, akinek az

okoz örömet, ha békát

tetováltat magára, békát

rajzol, békáról mintáz

szobrot, karikatúrákon

szerepelteti kedvenceit.

Aki ilyen irányú vonzal-

mat fedez fel magában,

itt kielégítheti vágyait,

az anyag malkotások és

egyéb linkek garmadáját kínálja békaté-

mában. Máskülönben, ha már jobban be-

lemerülünk, ezek az ugráló állatok valójá-

ban igazán érdekesek. Elképeszten sok-

féle béka létezik, körülbelül ezer fajuk is-

meretes. A tengerek és a sivatagok kivéte-

lével mindenütt elfordulnak, mindenféle

életteret benépesítenek. Akadnak pl. fá-

kon lakó fajták, amelyeknek úgy megnyúl-

nak az ujjaik, és megnövekednek az úszó-

hártyáik, hogy segítségükkel zuhanórepü-

lésben közlekednek a szomszédos fák

között. Mások viszont egész életüket

a föld alatt töltik. Vannak irinyó-pirinyók,

amelyek kényelmesen elférnek akár egy

ember ujjbegyén, és vannak 20 centimé-

ternél nagyobb békarémek, melyek csigát.

rákot, st siklót falatoznak. A színük is sok-

féle: a terepszín varangytól a türkizkék,

piros és tarka példányokig mindenféle le-

het. Szóval nem csoda, ha megihletik az al-

kotó fantáziát. Megpróbálom szeretni ket.

Csak ne ugráljanak. És ne nyeldekeljenek.

És ne brekegjenek. És ne jöjjenek nagyon

közel. Különben igazán nagyon helyesek.

>
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allgass a szívedre, és

ápold a dics múlt

emlékét! Az idk homá-

lyából felkutatott nemesi

sök képe mellé mi mást

is akaszthatnánk a falra, mint néhány kö-

zépkori pallost, kardot, a lépcsfordulóban

(jobb híján az elszoba is megteszi)

felállíthatunk egy-egy lovagi páncélt, a há-

lószobaszekrény ajtajára akaszthatunk egy-

két reneszánsz ruhát, az ágy fölé, mondjuk,

egy erényövet. Unod a kort, amelyben élsz?

Szerepjátszóknak a különféle középkori

történetek, lovagi tornák, csaták újrajátszá-

sához, színészeknek és gyjtknek, vala-

mint újdonsült snemeseknek kiváló római

kori, viking, normann és egyéb középkori

öltözékek, várúrni szerepre vágyóknak dú-

san omló slafrokok, illetve középkori éksze-

rek választhatók a fenti címen. Történelmi

filmek készítinek is ajánlott felkeresni:

dakota harcosoknak tomahawk, királyoknak

korona, csatajelenetekhez pedig kardvívás-

ról szóló videofilmek nagy választékban

kaphatók. De nem feledkeztek meg a szol-

gáltatók az egyszer hivatalnokokról sem:

az irodák, hivatalok sivár falaira is ajánlják

dekoráriónak korh termékeiket. A fnök

szobájában felfüggesztett pallos határozot-

tan emelheti a hangulatot, házasságköt-

teremben pedig pl. VIII. Henrik képe lóghat

a falon. (Holbein festményének másolata ju-

tányos áron megrendelhet!) A római kori

készleteket szemmel láthatóan a Gladiátor

cím film inspirálta: Maximus kardja 240

dollárért megszerezhet, míg egyszerbb

fazonú római fapajzs (scutum) 180-ért kap-

ható. A római szandált

(valódi br) 60 dollá-

rért vesztegetik, a görög

gyalogosok brpajzsa

140-et kóstál. Minden

darabhoz szakszer ma-

gyarázat is jár, nehogy

véletlenül rosszul talál-

juk felhúzni, felcsatolni,

csuklóra akasztani a kü-

lönféle fegyvereket, ru-

hadarabokat, kiegészí-

tket. F a korhség...
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A Húsvét-sziget nem azért kapta ezt

a nevet, mintha innen származna a hús-

véti nyúl, hanem azon egyszer okból,

hogy az els fehér emberek 1722-ben

húsvét napján pillantották meg elször

ezt a földet. Ismert még Rapa Nui néven is, de ez talán nem

cseng annyira ismersen.

* Ez a sziget a világ egyik legelszigeteltebb sarka: több ezer ki-

lométer távolságra van minden más emberlakta

helytl. A Csendes-óceán vízfelülete 166 millió
j

négyzetkilométer, és ehhez az irdatlan vízfelü-

lethez képest a több mint tízezer, szétszórtan

elhelyezked sziget, amely ennek az óceánnak a

felszínét „tarkítja", elenyész ter letet foglal el.

Nem is volt könny megtalálni az idnként egé-

szen apró földdarabokat, ezért viszonylag késn

estek áldozatául a gyarmatosítóknak. Az Európá-

ból érkez hódítókat lenygözte a szigetek

• szépsége, a kék lagúnák és a finom parti homok, ugyanakkor

mindig mindenütt mesés kincset szimatoltak. Ez alatt - sajnos]

’

4
~ nem a helyi bennszülöttek lenygöz és rejtélyes alkotásait

/ értették, és legtöbbször az ilyesmit, mint barbár és istentelen

dolgot, meg is semmisítették. Szerencsére a Húsvét-sziget

. misztikus óriás szobrait békén hagyták, így

I azok még ma is éppen úgy állnak a hely-

id kön, mint sok évszázaddal ezeltt. A hatal-

á más kszobrok magassága négy és tíz méter

között változik, súlyuk húsz tonna körül

1 van. A tenger közelében, egy kiugró föld-

teraszon állították fel ket a hajdani sla-

L kók. Csak feltevések vannak arról, hogyan

I voltak képesek szállítani és a helyükre állí-

5 tani azokat a bennszülöttek a sok száz évvel

ezeltti technikai adottságok mellett. Egy

I kbányában a kutatók befejezetlen szobrokat is találtak:

'arra utal, hogy hirtelen hagytak fel a kóriások „gyártásával".

£
Sosem derült rá fény, hogy mire szolgáltak a hatalmas kolosz-

szusok: talán az istene-

ket, talán az söket ábrá-

zolták így. A bennszülöt-

tek nem tudtak vagy nem

akartak választ adni a fe-

hér felfedezk kérdéseire,

azóta pedig végképp ho-

mály borult eredetükre.

;ífl«

Ferdül torony
www.endex.com/gf/buildings/ltpisa/ltpisa.htmlt

Az épületek, ha már elszánják magukat az összedlésre, álta-

lában igen gyorsan össze is omlanak. Nem így a pisai ferde

torony. Évszázadok óta ferdül és ferdül, las-

san, de biztosan. A magasba tör, ugyanak-

kor épp eldlni látszó építmény megdöbben-]

t látványt nyújt. A XX. század elején a dlés]

szöge 4,3 méterrel tért el a függlegestl,

•- ^ mostanra ez 4,6 méterre ntt. Ráadásul mi-

$****®Ífi| nél nagyobb mértékben tér el a „normális-

tól", annál gyorsabban ferdül a torony.

Sokan, miután felkaptattak a 294 lépcsfo-

kon, és a nyolcadik emeletrl körülnéztek, a

csodás kilátás ellenére igyekeznek minél rö-

videbb id alatt megtenni az utat visszafelé:

azt mondják, határozottan kísérteties érzés

a dlfélben lév épület tetején tartózkod-

ni. Állítólag az alkotók, akik még a XII. szá-

zadban kezdték meg a munkát, számoltak azzal, hogy a kivá-

lasztottterületen a talajszerkezet

rendkívül laza, és az épület megdl-

het. Más feltevések szerint a gótika új

technikai lehetségeitl megrésze-

gült tervezk, Bonnano Pisano és

Wilhelm von Innsbruck, eredetileg

is megtervezték a torony fokozódó

jEjferdeségét. Akárhogy is volt, ha a to-

ll
rony nem ferdült volna el, biztosan

£
nem tesz szert világhírre. Ebben a vá-

rosban született Galileo Galilei, és

a legenda szerint kapóra jött neki a speciális épület a kísérle-

ti teihez. A fáma szerint a torony tetejérl hajigáit le tárgyakat,

azt bizonyítandó, hogy az esés sebes-

sége független a tárgy súlyától... Ta-

lán nem véletlen, hogy ez a furcsa je-

lenség éppen egy pisai épülettel esett

meg, hiszen itt még az idszámítás is

más, mint a föld prózaibb vidékein.

Pisa lakosai ugyanis olyan naptár sze-

rint éltek, amely egy évet „sietett",

így hát felírták különös tornyukra,

hogy 1174-ben kezdték építeni, ho-

lott az id tájt Európa minden más vá-

rosában még csak 1173-at írtak...
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Online Árverés
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Arthur, a királ
freespace.virgin.net/david.ford2/arthur.

www.britannia.com/history/nl2.html

Hogy Arthur király, Merlin, Guinever

királyné és a kerek asztal lovagjai

egyáltalán léteztek-e, nem tudni bizto-

san. Egyes források szerint élt egy

Arthus nev történelmi személy, aki

a wellsi hadakat vezette a nyugati szá-

szok ellen a hatodik században. Az

Arthurról mint a keresztény lovagesz-

ményt megtestesít

királyról szóló mondakör ma ismert válto-

zata a XII. században alakult ki. A közép-

kor legmélyebb, legbonyolultabb monda-

körét egy normann pap írta meg latin nyel-

ven, és „vezette be" ezzel az irodalomba.

Nehéz lenne kinyomozni, mi is történt va-

lójában a megírás idpontjánál századokkal

korábban. A kora középkori angol tudósítói

nem helyeztek túl nagy hangsúlyt a tömör

és egyértelm stílusra, mondhatni az olyan

kifejezések, amelyek nem voltak elég költ-

iek és bonyolultak, nem is számítottak

szalonképesnek a körükben. Az óangol „iro-

dalmárok" sosem nevezték nevükön a dol-

gokat, inkább kerestek egy összetett körül-

írást. Például a testet csontszobának,

a szívet kincsszobának, a gondolatot mell-

kincsnek nevezték. A csata szót a kard-

játék, a vért a harcveríték kifejezés

helyettesítette. Ezek után a sok költi

utalás és szóvirág közül amúgy is nehéz

lenne kibogozni a konkrét eseménye-

ket, ráadásul a különböz történetek

sem egyeznek. Bármi is az igazság, az

Arthur alakja köré fonódó mondakör iz-

galmas és nagyszer. A mitikus király

személyérl számos elképzelés élt a po-

gány idkbl származó legendákban. Egyes elképzelések sze-

rint Arthur félig ember, félig medve volt (a kelta „Art" szó

medvét jelent), más si kelta történetek szerint Arthur való-

jában isteni személy. és lovagjai emberfeletti képességekkel]

bírtak, és óriásokkal, szörnyekkel vívtak meg. Mint afféle szu-

permen természetesen nem is halhatott meg, amikor végzetes

sebet kapott utolsó csatájában: csupán alszik egy barlang

mélyén, és egyszer még eljön,

hogy ismét népe élére álljon...

régidBlnlk

George, avagy Amantine
lonestar.texas.net/~gebbie/gsand/gs_bio.html

Ha egy n elválik, nadrágot hord és

dohányzik, manapság egyáltalán nem

számít különösnek. Annál inkább elké-

peszt volt ez a XIX. század els felé-

ben, amikor az aktuális nideál lehe-

tleg nem formált saját véleményt a dolgokról, de legalábbis

nem mondta ki, bonyolultabb problémák felmerülése esetén

pedig a maga részérl elájult. George Sand eredetileg a bo-

nyolult Amantine Aurore Lucile Dupin

névre hallgatott, és ahogyan illedelmes kis-

lányhoz illett, tizenhárom évesen bevonult

okulni egy kolostorba. Ott aztán átmeneti-

leg misztikus, vallásos szenvedély vett ert

rajta. Tizennyolc évesen menetrend szerint

hozzáment a mások által kirendelt férjjelölt-

höz, és gyerekeket szült. Húszas évei vége

felé azonban rájött, hogy az unalmas és en-

gedelmes vidéki feleség szerepét nem neki

találták ki, és csapot-papot otthagyva Párizsba ment, ahol az

elzetes jóslatok ellenére boldogult. Ennek eleinte persze az

volt a módja, hogy férfiálnéven írt. Annak ellenére, hogy el-

ismertíróvá vált, sokan akadtak, akik nem fogadták el a sze-

mélyét: különösen nagy vihart kavart azzal, hogy férfiruhában

járt és szivarozott, nem beszélve arról, hogy mindenrl meg-

volt a véleménye, ami már végképp felhábo-

rítónak tnt. Akik nem kedvelték, nimfomá-

niás pozrnek nevezték, aki mindig aktuális

szeretje világnézetéhez igazította filozófiai

és politikai nézeteit. Tény, hogy Sand nyíltan

felvállalta újabb és újabb szerelmeit, ahe-

lyett, hogy az elegáns párizsi hölgyek szoká-

sait követve inkább titkos találkákra osont

volna. Többek között Chopin is a kedvese

volt, ami szintén sok élce-

ldésre adott alkalmat a rossznyelveknek,

akik azt hangoztatták, hogy kettejük közül

Amantine a férfiasabb. Mégsem e sok bot-

rány miatt említésre méltó a személye, ha-

nem inkább a tehetsége miatt, amelyet

minden nehézség és elítélet ellenére sike-

rült megmutatnia a világnak.
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Westel Trianon
civil ügyeUHL3

A Trianonban megkötött békeszerzdéssel Magyarország számára

is lezárult az els világháború: befejezdött százezrek Iegyilkolá-

sa, az ország a mohácsi csata óta elször újra fúggetlen lett, míg

területeinekjelents része más országokhoz került. A békeszerz-

dés azzal okozta Magyarország tragédiáját, hogy az új politikai,

gazdasági, társadalmi és lélektani helyzet a második világháború-

hoz vezetett. Trianon nem pusztán eme események gyjtneve,

hanem egy érzelemcsoportjelzszelepe. Ezt mutatja, hogy nyolc

évtized után is születnek honlapok vele kapcsolatban, amelyek

mindössze egyetlen elemet emelnek ki: a területveszteséget.

A
legfontosabb és legtöbb információt tar-

talmazó oldal a témában a www.

nemnemsoha.hu, amelynek neve a bé-

keszerzdés helyszínéül szolgáló francia tele-

pülés nevének magyar nyelv szójátékká

való alakításából ered. Ez a weboldal az összes

lehet d-HTML (azt hiszem, így hívják) trükköt

felsorakoztatja: miközben GIF-animációk sora

teszi szédíten pezsgvé a látóteretjelent

600x800 pixelnyi felületet, a böngész alsó

sorában köszöntszövegek és propagandiszti-

kus felhívások futnak, a kurzor nemzetiszínre

vált, s lapozgatás közben - kötelezen

leokézandó - Java-üzenetek pattannak ki.

Ilyen búcsúüzenetet kapunk akkor is, ha kilé-

pünk az oldalról: „Remélem, legközelebb is

ellátogatsz". Aláírás: „Nem, nem, soha". Aka-

ratomon kívül felkerültem az oldal mködtet-

jének levelezlistájára, a levelek az összes le-

iratkozási kísérletem ellenére is rendületlenül

érkeztek. (Amikor feltnt egy-egy „TRIA-N0N"

témájú levél a mailprogramomban, kissé úgy

éreztem magam, mintamikor az ember egy

külföldi konferenciáról meglógva a város por-

nóboltjait látogatja, s az egyikbl kilépve ösz-

szetalálkozik honi fnökével és munkatársai-

val.) Az is hozzátartózik az igazsághoz, hogy

amikor felvettem a kapcsolatot a rendszergaz-

dával, nagyon higgadt leveleket kaptam, ame-

lyeket követen végre lekerülhettem listájáról.

E honlapról kiderül, hogy az si magyar naptár

szerint „ma Áldás Hava, 1. vasárnap, Boglár

napja van". Általában isjellemz a Trianon-te-

matikájú honlapokra, hogy közelállónak érzik

magukhoz az si, kereszténység eltti kulturá-

lis elemeket, hangvételük harsány, markánsan

és többnyire önkritika nélkül állnak ki az álta-

luk abszolútnak vélt igazság mellett. E lapok

általánosnak mondható jellemzje az ellent-

mondás: erszakos eszközökkel kívánnak a jó-

nak vélt célért tenni.

Magozott cseresznye.
Egészséges fejbr

Több site-ról, így a fent bemutatott

Nemnemsohárólis elérhetk a Magozott cse-

resznye és az Egészséges fejbr együttes ol-

dalai. E zenék szövegei külön elemzést igé-

nyelnének, itt csak annyit, hogy a példásan

gyenge minség zenei aláfestéssel elhang-

zó versek (www.nemnemsoha.hu/efejbor.

htm) egyetlen dimenzió mentén alkotnak

konzisztens rendszert, ez pedig a gylölet.

A dalszövegek szólnak Erdélyrl, a sörrl,

a szegény dolgozót gyötr fnökrl, akit végül

a lázadó munkavállaló kidob az ablakon. (Lásd

a keretest!)

Westel Trianon

Személyes véleményem ugyan, de számomra

jól kirajzolódik az ellentmondás a moder-

nitáshoz (a technikai és társadalmi értelemben

vett modernitáshoz egyaránt) és az sinek, au-

tentikusnak, tisztának mondott dolgokhoz va-

ló viszonyban. Ezek a weboldalak mindenkor

tagadják az újat, a modernet, a technikát

mind tartalmukban, mind megjelenésükben

(gyakori például a rovásírás használata),

ugyanakkor önmaguk is csak az internet vilá-

gában léteznek. Mindezen túl pedig közel sem
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csak honlapokról van szó, hanem letölthet

mobiltelefon-logókról (www.

trianon.hu/trianon/triama/westel/

magyar.htm), számítógépes játékról

(www.trianon.hu/trianon/triama/

jatek/triawin.exe). Ez utóbbi a trianoni

események 76. évfordulójára készült, és

a szöveges kalandprogramok közé tartozik.

A játékos feladata, hogy megakadályozza

a trianoni szerzdés aláírását. A játék paran-

csai így festenek: „Öld meg a rendrt!", „Öld

meg a rendrt a késsel!", „Öntsd bele a benzint

az üvegbe!", „Miskárold ki a karatést!" - mi-

közben éppen a békés keresztyéni gondolatot

hirdeti, s szerzje nem gyzi saját honlapján

hangsúlyozni, milyen fontos csomagot kapott

az élethez az egyházi gimnáziumban, ahova

járt. A játék szerzjének nevét azért nem áru-

lom el, mert nem célom, hogy t pellengérre

állítsam. Saját honlapjából azonban szeretnék

idézni: „Na, gyorsan valamit magamról is írok.

Okéééé, tuuudom, nem érdekel, de muszáj. Ér-

ted? Szóval magyar vagyok, nem is akármilyen!

Orrvérzésig magyar. Meg aztán regnumosis. Az

talán még jobban is, mint magyar... vagy a fe-

ne tudja. Szeretem a gyerekeket is, de csak ak-

kor, ha már tudnak értelmes dolgokról beszélni

- azaz a kamaszokat. [...] Az seim franciák,

svábok, zsidók, lengyelek, jászok voltak. Érde-

kes, de pont ezeket a népeket nem nagyon csí-

pem. Kibvítve a szerbekkel, szlovákokkal és

egyre kevésbé a románokkal."

Anti hetes

SzeretetteI Odvözljilk a Magyar Élettér Alapítvány honlapján!

szellemi közösséget alkotnak, a site-ok

között pedig jócskán található cigányellenes,

antiszemita oldal. így jut el az ember az

Antihetes laphoz (antihetes.inforum.hu),

illetve a Pannon Rádió nem hivatalos oldalára

(www.pannonradio.org). A Magyar Élettér

Alapítvány (www.magyar-eletter.hu),

a „Magyarország tragédiáját" bemutató

trianon.norma.hu oldal, a „Hatvannégy

Magyar Vármegye Ifjúsági Mozgalom" klub (?)

(www.extra.hu/hatvannegyvarmegye)

és még sokan mások szerepelnek a link-

rendszerben.

Témában, arculatban ezek a honlapok ersen

hasonlítanak egymásra. Nem hittem el, de az

irredenta.inforum.hu címen egy GIF-animá-

ción a szétszabdalt Nagy-Magyarország volt

látható: egész egyszeren egy turulmadár

csrébe csippenti a leszakadt országrésze-

ket, s visszahelyezi azokat a GIF-animátor

szerinti kívánatos helyére. Vállalom, hogy

a lapok némelyike egy pszichiáter kincses-

bányája lehetne.

A weboldalak linkrendszert alkotnak, ami azt

bizonyítja, hogy a lapok egymással vállaltan

Magánvélemény

Amikor nekiláttam a trianoni döntéssel kap-

csolatos honlapok felkutatásának, magam sem

gondoltam volna, hogy a bség zavarával fo-

gok találkozni. Ennek a cikknek pedig három

hónapon át többször is nekifutottam. Azért,

mertaTrianon-probléma nem egyértelm,

a jó és a rossz közötti határvonal nehezen húz-

ható meg (ha már éppen határokról van szó).

Az internet azonban meghozta a szabadságot,

így rajta keresztül azok is szóhoz juthatnak,

akik valójában mások szabadságára törnek.

Számomra ezek a lapok azt sugallják, mintha

Európa egy félrees szegletében néhány

-

valljuk meg: világtörténelmi távlatokból te-

kintve jelentéktelennek mondható - állam ci-

vakodna. Pedig számtalan kiváló, Ma-

gyarországot, az ország és a régió tör-

ténetét, a kereszténység elmúlt évszá-

zadait, a magyarországi kisebbségeket

bemutató weboldal gazdagítja a világ-

hálót, amelyek valódi nagykövetei ha-

zánknak abba az Európába menet,

ahol remélhetleg a továbbiakban sem

lesznek sem valóságos, sem virtuális

határok.

Néhányjellemz részlet a zenekarok szöve-

geibl, amelyeket szinte minden, e cikkben

említett weblap szellemi testvérének tekint.

E-ó! E-ó! Csendüljön össze mosta kard!

É-ó! É-ó! Harcolj, ha hív e büszke dal!

Refrén:

Nem hátrálhatsz, túl nagy most a tét.

Nemfuthatsz el, hisz eföld tiéd.

Látom, egyre látom a szép magyar termföl-

deket.

Nézem, és nem értem, miért gyalázzák ide-

gen kezek.

Pitbull

Ez az úr nem kérdez, nem vitázik,

Ez az úr elnézést sosem kér.

Apacs fiú, jobb, ha futsz az életért.

Mr. Pitbull, Pitbull, Pitbull, ó, jeee!

Becserkész minden vadat,

Markából nincs menekvés.

Csigolyákon csattan foga.

Egy reccsenés, és azzal kész.

Emlékezz!

Emlékezz most reá, gyújts most gyertyát,

magyar!

Lehet, hogy a sírhant holnap téged takar.

Pusztuljó világunk, a bn embert ölet,

Sír Sólymosi Eszter, gyilkol a gylölet.
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Akciós egyéni utazások:

Málta 8 nap
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99. 300 Ft-tól

"Fly and Drive" utazások:
Florida 9 nap 134.600 Ft-tól

Kalifornia 9 nap 167.500 Ft-tól

Hawaii 10 nap 217.100 Ft-tól

A fenti árak tartalmazzák a repüljegy, a szállás valamint az

autóbérlés összegét, korlátlan kilométer-használattal

Autóbérlés Floridában
1 hét már 8.550 Ft-tól!
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Olimpiai gondolatkísérlet

A
zt nem lehet állítani, hogy bejárta

volna a világsajtót a hír, miszerint

Budapest olimpiát szeretne ren-

dezni 2012-ben. Ha szinték akarunk

lenni, akkor meg kell állapítani, hogy

a világ vezet hírügynökségei egy sort

sem szenteltek a bejelentésnek. A nem-

zetközi keresprogramokban sincs

nyoma az ötletnek, csak a MOB-honlap

(www.mob.hu) tálalja.

A rendezés gondolata már tavaly szóba

került, de csak akkor kapta fel igazán

a hazai sajtó, amikor Lausanne-ban

a Samaranch-Orbán találkozón maga

a miniszterelnök közölte a NOB elnöké-

vel, hogy Budapest szívesen lenne

a házigazda. A fentiekbl úgy tnik,

a kormánygarancia megvan, apró

szépséghiba - de a lényeget tekintve

ebben az esetben tényleg nem több -,

hogy az olimpia rendezését nem ország-

nak, hanem városnak ítélik oda, Buda-

pest vezeti pedig készen kapták az

ötletet. Ettl persze még szerethetnék,

mint ahogy nem is tiltakoztak ellene

vehemensen, de azért megjegyezték: jó

lenne látni a rendezéshez szükséges

1500 milliárd - más becslések szerint

1000 milliárd - forintfedezetét.

A szakemberek azt mondják, köztük

Molnár Zoltán, a MOB igazgatója is, hogy

egy olimpia megrende-

zésének középpontjában

nem a sportlétesítmé-

nyek állnak, lévén ez

a világ négyévenkénti leg-

nagyobb gazdasági és

kulturális vállalkozása.

Olyan infrastruktúra kell

hozzá, amely legalább

egy emberöltre megha-

tározza egy város arcu-

latát. Az olimpia tehát

jelent modern

repülteret, korszer

közlekedést, autózható úthálózatot,

bvül szállodai kapacitást, st lakóte-

lepeket, mert tízezres olimpiai és sajtó-

falut is kell építeni. Egy világvárosnak

pedig minderre szüksége van, ha akar

olimpiát rendezni, ha nem. A budapesti

polgárnak akár úgy is lefordítható az

olimpia, hogy szeretne-e fél óra alatt

Ferihegyrl a Gellérthegyre érni, vagy

A háború elvette

A budapestiek eltt az 1896-os olimpia megrendezésének lehetsége villant

fel elször. A görögök akkoriban sem álltak valami fényesen az

elkészületekkel, és Coubertin báró - valószínleg azért, hogy nyomást gyako-

roljon az eredetileg kijelölt házigazdákra - felajánlotta a lehetséget a magya-

roknak. Jó száz évvel ezeltt még kisebb beruházással meg lehetett volna úszni

az eseményt, hiszen az els újkori játékokon csak tizenhárom ország sportolói

vettek részt. Kemény Ferenc, a NOB magyar tagja lelkesedett az ötletért,

próbált támogatást találni a kultuszminisztériumban, de választ csak ak-

kor kapott - egyébként elutasítót -, amikor eldlt, hogy egy dúsgazdag

mecénás, Averoff kisegítette a görögöket.

Legközelebb az 1920-as olimpia lehetett volna a miénk, bár hivatalosan

nem ítélte oda a NOB. Volt viszont egy elzetes szimpátiaszavazás, ame-

lyen Budapest megelzte Antwerpent. A történelem azonban közbeszólt,

a háború vesztes államait - köztük Magyarországot - meg sem hívták. Az

antwerpeni olimpia a csonka jelzt kapta.

A legutóbbi magyar próbálkozás az 1960-as játékok megszerzésére irányult.

A legendákban az maradt fenn, hogy Budapest végig versenyben volt, az igaz-

ság viszont az, hogy már az els körben kiesett, az olimpia Rómáé lett.
é~
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szeretne-e olyan utakat, amelyeken nem

esik szét az autója.

Sportlétesítményekre azért szükség van,

de Budapest amúgy is méltatlanul elha-

nyagolta ket, a Népstadion 1953-as be-

fejezése óta legfeljebb felújítások voltak,

leszámítva a Budapest Sportcsarnokot,

amely most épül másodszor. Az olimpiákat

járó sportvezetk azt állítják, nem kell

feltétlenül stadionokban gondolkodni,

mert lehet versenyeket rendezni kiállítási

csarnokokban, kongresszusi központok-

ban is. Persze kell kerékpárstadion, ltér,

gyeplabdapálya, és egyetlen nagy csarnok

nyilván nem elég ahhoz, hogy elkerüljék

egymást az egyformán tízezreket vonzó

tornaversenyek, kézi- és kosárlabda-

meccsek, ökölvívó-mérkzések.

Az elz két olimpia színhelye, Atlanta és

Sydney nem Budapest-lépték város,

gyakran emlegetik viszont Barcelonát:

a spanyolok sem álltak jobban tíz évvel

a megnyitó eltt. St Athénból is rendre

érkeznek a riasztó hírek szervezetlenség-

rl, közlekedési káoszról, de azért még-

sem az lesz az etalon a Nemzetközi

Olimpiai Bizottság számára.

A 2012-es pályázat beadásáról még nem

késtünk le, van rá két évünk, de abban

konszenzus látszik kialakulni a politikai és

a sportvezetk között, hogy ha van egyál-

talán esélyünk, akkor leghamarabb 2016-

ra. Pályázni azonban már célszer négy

évvel korábbra is, ha másért nem, hát

azért, hogy Budapest bekerüljön a köz-

tudatba. Ha viszont elkészül a pályázat,

le is kell tenni mellé valamit, mert NOB-

küldöttségek járják a világot, ellenrzik

a jelentkez városokat, és mégiscsak furcsa

lenne rájuk kacsintani, mondván: mi ezt

a 2012-t nem gondoltuk komolyan... é'

sportoldalHHQ
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mrincs már 9-es mez a Ferencváros ni

É
JMír ÍN kézilabdacsapatában - tulajdonosa,

Kökény Bea visszavonult. Nagyobb tisztes-

ek^ ség aligha érhet egy játékost, hiszen egy

j közösség azzal ismeri el pályafutását, hogy

utána már senki sem viselheti azt a mezt,
" v

amelynek száma éveken keresztül hozzá

kötdött.

Kökény Beatrix 423 mérkzésen játszott az

FTC-ben - eltte az Építk játékosa volt -,

| és 1299 gólt dobott. Tétmeccsen a Magyar

Kupa döntjében lépett pályára utoljára

a Fradiban, gyztesként vonulhatott le, és

hsként is, hiszen az eldöntben a hét-

méteresek döntöttek a továbbjutásról, és

az utolsót dobta be. Az idén hetedszer

volt Magyar Kupa-gyztes csapattagja, hazai bajnokságot pedig nyolcszor nyert.

Az év játékosának háromszor választották meg, elször még 1989-ben, azután

1991-ben és 1995-ben.

A válogatottban mindent elért, amit magyar kézilabdázó elérhetett, csak világbaj-

noki dobogó tetejére nem állhatott - az utoljára 1965-ben sikerült a magyarok-

nak, négy évvel Kökény Bea megszületése eltt. Két olimpiai érme van, 1996-ból

bronz, tavalyról pedig ezüst. A második, a fényesebb valószínleg örökké fájó em-

lék lesz, mert a sydneyi döntben hatgólos vezetésrl kapott ki a csapat a dánok-

tól. maga is így érzi ezt, mert a Fradi-kézilabdázók honlapján - amelyen többek

közt elmondja, hogy szereti a tojásos nokedlit, és kedvenc virága a sárga rózsa -

élete legrosszabb meccseként a sydneyi döntt nevezi meg

(www.ftc.handball.hu).

Többször vissza akart vonulni, de mindig

jött a következ feladat, elbb arra kér-

ték, hogy az olimpiáig tartson ki, aztán

rávették, hogy az Európa-bajnokságig ma-

radjon, és végül jött a Fradi kérése, hogy

az idény végéig ne hagyja ott a csapatot.

Érdemes volt maradnia, mert így Európa-

bajnokként vonulhatott vissza, 245-szö-

rös válogatottként, a Fradival pedig {P* *
újabb kupagyzelmet ért el.

A klub és a szurkolók valódi ünnepet ren- A
deztek neki, gálameccsel, msorral, tzi- (| SS

\
y .

játékkal. A 9-es mezt pedig csapata be- wT ^
vonta, úgy, ahogy Jordánét a Chicago ^ ^
Bulls vagy Puskáséta Honvéd. #
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Szponzor a vízben

A budapesti vízilabda

Európa-bajnokságon

a hazai közönség együtt lát-

hatta a sportág magyar

sztárjait. Ritka az ilyen

alkalom, mert az olimpiai

bajnokok többsége külföldi

klubokban pólózott - mit

szépítsük, elment pénzt ke-

resni. A Honvéd-Domino az idén úgy tudott bajnokságot nyerni,

hogy egyetlen válogatottjátékosa sem volt. Az aranyérem megszer-

zése után a szponzorok (Westel Mobil, Opel Gombos) gondoltak

egy merészet, aztán mélyen a zsebükbe nyúltak, és megfordították

az itthon, illetve külföldön pólózók arányát. Támogatásukkal a csa-

pat három olimpiai bajnokot hívott haza: Biros Pétert, Kiss

Gergelyt és Molnár Tamást, s melléjük le-

igazolt egy Európa-bajnok kapust. Kovács

Zoltánt. A szakosztály hosszú távra ter-

vez, a pólóban szokatlan, hároméves

szerzdést kötött az olimpiai aranyérme-

sekkel és Kovács István edzvel.

A Westel évek óta jelen van a sportban,

többek között a MOB-nak is gyémánt fo-

kozatú támogatója (www.westel900.

hu). Bodnár Zsigmondot, a cég vezér-

igazgató-helyettesét most már érzelmi

szálak is kötik a vízilabdához, az uszo-

dában szurkolt a Honvéd bajnoki döntjén. Amikor a csapat meg-

nyerte az aranyérmet, pólós szokás szerint az edzt, a vezetket

bedobták a medencébe. A vezérhelyettes is felkészült a vizes ün-

neplésre, kivette zakójából az igazolványait meg a mobilját - az-

tán nem történt semmi. Egészen addig, amíg vissza nem pakolt

a zsebébe, mert a következ pillanatban már repítették is a víz-

be. Azt mondja, akkor érezte igazán úgy, hogy befogadták,

a csapathoz tartozik.

A játékosoktól így megersödve nemzetközi sikereket, BEK-gy-

zelmet várnak. Bodnár

Zsigmond pedig tanúk

eltt jelentette ki,

hogy ott lesz a döntn,

és a legjobb ruháját

veszi fel. é“

A boksztörténelem négy

Ali-Frazier meccset

jegyzett fel. Háromszor

Muhammad Ali és Joe

Frazier pofozkodott egymással, legutóbb pedig a lá-

nyaik. A ni ökölvívás ma még afféle határeset, nem

igaz, hogy nem lé-

tez sportág, de

azért halálosan ko-

molyán sem lehet '‘/ÜT' — -

venni. Az inter- JÉMf
neten többnyire fpR
csak egy kis fejezet, t ,

mint például a / ^ *

www.flghtnews. “”7 T“ - 1
'

com címen, de van

kifejezetten ni ol-

dalis, a www.
womenboxingrecords.com.

Valószínleg Laila Ali és Jacqui Frazier-Lyde ringbeli

szereplése sem váltott volna ki különösebb izgalmakat,

ha nem a két legendás versenyz lenne az apjuk. Az

meg, hogy k ketten egymás ellen állnak ki, gyengébb

napokon akár címlapsztori is lehetett volna. Nyolcme-

netes mérkzést vívtak, Ali pontozással nyert, ezzel

3: 1-re javította a csalá-

— di mérleget. A mérk-

' l vy\ zés képei láthatók

L a gyztes honlapján:

www.lailaali.net.

Laila 23 éves, mind

\ a tíz meccsét megnyer-

___%£/ *'
te, nyolcat K. O.-val.

__
Jacqui Frazier nem kap-

kodta el a kezdést, ta-

» ^ & - valy februárban lépett

elször szorítóba - har-

mincnyolc évesen. Amíg nem bokszolt, ügyvédként ke-

reste a kenyerét, és három gyermeket nevelt Valame-

lyikük biztosan folytatja a családi hagyományt, é~

internet kalauz 2001. szeptember/ 9. szám



1. szeptember / 9. szám internet kalauz ^9



Tímár

Veronika

rovata

AMERIKAI SZÉPSÉG
http://www.netpiac.hu

HobbijaHHE3

A 9. mvészet
www.deadonline.ch

A
klasszikus mvészetek (építészet,

fefestészet, zene stb.) után a XX. szá-

zad új találmányai megteremtették

a maguk mvészetét: ilyen lett a például

a képregény is. A mvészetek besorolá-

sánál csak a 9-es számot kapta, annak

ellenére, hogy jóval idsebb, mint a film

vagy a tévé, amely a számozásban eltte

foglal helyet. Megjegyzend, ez csak egy

sorszám, nem valamiféle minségi be-

sorolás, hiszen például a zenét és az

építészetet sem lehet egymással össze-

hasonlítani.

Nézzük, mi is a képregény! Mitl

egyértelmen az, ami? Jogosan

gondolhatnánk, hogy azoktól a kis

szóbuborékoktól, amelyek a figu-

rák szájából röppennek ki, ám ez

tévedés. A képregény az ismétld

motívumokra épül ritmustól kép-

regény, mint ahogy a vers definí-

ciójában is a - valamilyen szinten

jelen lév - ritmika az egyetlen kritérium.

A képregény mai formájában amerikai találmány,

de ha az semberek barlangrajzaira vagy a lappok

sziklavéseteire gondolunk, máris megfogalmazód-

hat bennünk a kérdés: talán régebbi dologgal ál-

lunk szemben, mint a festészet? St: nyugodtan ki-

jelenthetjük, hogy a képregény egyids a képzm-
vészettel.

Ám ne a Donald kacsás, Miki egeres vagy garfieldos

figurákra és az ket tartalmazó, rossz minség fe-

dlapba kötött füzetecskékre gondoljunk, ha klasszi-

kus képregényekrl van szó. Ezek a többnyire belga

és francia, illetve a külön iskolát követ amerikai

mvészek alkotta füzetek közül - mert a képregény

megjelenési formátuma szorosan kapcsolódik a ben-

ne rejl malkotás besorolásához - a kemény borító-

val rendelkezk az igazán nagy megbecsülést kiér-

deml alkotások. Minden egyes képkocka egy igazi

megállná a helyét akár egy múzeum tárlatán is.

Az amerikai iskolát követ fiatal magyar mvé-
szek munkáiból találhatunk ízelítt a www.

deadonline.ch honlapon, amely a svájci szerver el-

lenére angol nyelv. Az oldal és az ott felvonuló

mvészek által képviselt stílus hangulata igencsak

emlékeztet a Holló, a Dark City, az Elveszett gyere-

kek városa, valamint az ilyen, a szlengben hibásan

„darkosra vett" filmek világára. Sötét (képi és szö-

vegi) tónusuk ellenére az alkotások nem deprimá-

lóak, st kellemes élményt nyújtanak.

Térkép e táj...

ESa

festmény (grafika, karc, metszet), és önállóan is

www.stadtplan.de

legyen is az! De kizárólag csak békés céllal. Mert, ugye, régi vágyunk

a repülés és azon belül is a felhk élvezetén kívül a földi táj különféle

magasságokból való szemlélése. Milyen jó is az, hogy végre megértjük, mi-

ért van, hogy a szomszéd Józsi mindig elbb ér haza a melóból, pedig

eggyel elbb leszáll a metróról, és kerülve teszi meg az utat. Ja persze,

hát itt tesz egy kanyart a körút, és ezt én eddig észre sem vettem. Pedig

ott a térkép...

Na igen, de a térkép csak egyféle magasságból nyújt rálátást. Mármint

a hagyományos. Nem is olyan régen azonban a metróállomások mozgólép-

csinek „tetejénél" megjelentek azok a bizonyos információs automaták,

amelyek érintképernys (touch-screen) módszerrel nyújtottak segítséget

az útbaigazodni vágyó (fleg) turistának. De az eredmény az lett, hogy a

metróban ldörg szünids gyerekek vették hatalmukba a gépeket, órákon

átjátszva azzal, hogy a 3 perc gyaloglásra lév lakásukhoz milyen útvona-

lakat kínál föl szegény masina. Ám mi van akkor, ha valaki külföldre, azon

belül is mondjuk Németországba kíván utazni, és fogalma sincs arról, hogy

a papírcetlin feljegyzett majdani lakcíme („ez tuti, figyelj, csak két perc

a metró" - no igen, de me-

lyik?) mennyire esik majd

messze a kiszemelt városi lát-

nivalóktól, érdemes-e plusz-

költséget kalkulálni a tömeg-

közlekedésre, és a hasonló,

igencsak húsbavágó dilem-

mákkal érdemes-e foglalkoz-

ni. Úgyhogy atlasz eldob,

irány a www.stadtplan.de!
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Tó a kertben
www.thegardenco.co.uk/commercial_project2.htm

S
okak álma, hogy tóparti

telekhez jussanak, esetleg

egy kis patak szelje át kertjü-

ket. A víz jelenléte már ön-

magában is megváltoztatja

a környezet atmoszféráját,

visszatükrözi az égen járó

napot és a felhket, a gyere-

kek kedvenc játszóhelye lehet. Mennyivel izgalmasabb az

aranyhalakat nem a szobai akváriumban, hanem a saját ta-

Lehetetlen ajándék
hölgyeknek

www.gifts4awoman.com

Mi:
j
a teend, ha renitens macskánkat

Lorvoshoz/pároztatni/fodrászhoz/sin-

térhez (brrrrr!) akarjuk vinni, de nincs ott-

hon macskakosarunk, szállítódobozunk, vagy

éppenséggel van, de a makacs állat juszt se

kíván belemenni, pláne nem benne maradni?

A könnyebbik megoldás az, hogy nem visszük

el orvoshoz/pároztatni/fodrászhoz/sintérhez,

a nehezebbik pedig az, hogy ízléses kis nyak-

örvet tekerünk rá, és a régi kutyás szomszéd-

tól örökölt, állati nehéz láncpórázt ráilleszt-

jük a szerencsétlen állat nyaka körül (a szó

szoros és átvitt értelmében egyaránt) feszül

hurokra. De ha ez sem mködne, vagy esetleg

elrelátásunkban végiggondolnánk azt, hogy mi történne akkor, ha az adott

macsesz valahogy meglógna pórázfelhelyezés közben, akkor forduljunk az Aján-

dékok hölgyeknek cím oldalhoz!

A fenti súlyos problémát orvosló és egyéb lehetetlen helyzeteket megoldó „hasz-

nos ajándékokat" találhatunk a www.gifts4awoman.com címen. A képekkel il-

lusztrált ajándékok közül a legdurvább talán a fent leírt szerkezet, amely

a macskát - vagy a hasonló méret házi kedvencet (nyest, nyuszt, görény, her-

melin, mókus) a fejénél és az ülepénél rögzíti, s így mozgásra képtelenné teszi

egészen addig, amíg oda nem érünk vele az

orvoshoz/pároztatóhoz/fodrászhoz/sintérhez.

vacskában tartani! Ajándék az

is, ha a tavirózsák és tündérró-

zsák látványáért nem kell a bo-

tanikus kertig zarándokolni,

mert az ablakból kihajolva lát-

hatjuk ket.

Sajnos csak keveseknek adatik

meg ilyen lehetség, azonban

a kertépítés legújabb irányzatai

egy csomó ötlettel szolgálnak ar-

ra nézve, hogy ehhez ha-

sonló hatást hogyan le-

het egy kevésbé elnyös

adottságú kertben is elérni. Elnyük ezeknek

a módszereknek, hogy legtöbbjük házilag, minden-

féle elképzettség nélkül, egyszeren megvalósít-

ható. Már egy esvizes hordó vagy vízhatlanított

régi kád leásásával vízi növények befogadására al-

kalmas medencét kapunk. Ennél komolyabb munkát

jelent a lefedett aljú betongyr vagy az elre gyár-

tott és a növények igényeinek megfelelen osztott

manyag medence elhelyezése. A vízi világ igazi

hódolói - ha kertjük mérete és anyagi lehetségeik

is engedik - kisebb úszómedence méret tavat is

építtetnek, ám helyszkében még egy terasz sarká-

ban is berendezhetjük saját tavacskánkat. Nem kell

hozzá más, mint egy kbl vagy terrakottából ké-

szült, szép formájú edény, amelybe egy-két t tün-

dérrózsát ültetünk. Ügyelnünk kell azonban arra,

hogy törpe fajtát vásároljunk, különben a kis vízfe-

lületet hamar beborítják a nagy levelek. A kerti me-

dencék kialakításával járó fáradalmak hamar meg-

térülnek, nagy élmény egy-egy szépen gondozott tó

mellett a nyári pihenés.

izám internet kalauz 812001. szeptember/ 9. \
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A dinók kihalásának kutatója

www.thefarside.com
www.freezing.dk/larson/index1.html

home3.inet.teie.dk/erma/gary

M
illiószor hallunk újabb-

nál újabb elméletek

felbukkanásáról, majd meg-

cáfolásáról, amelyek a dino-

szauruszok kihalásának

okait véglegesen és ellent-

mondást nemtr hangon

határozzák meg. Elméletet

állít fel geológus, teológus,

geográfus, rkutató, mate-

matikus, esztéta, parapszi-

chológus, állatorvos, zooló-

gus, biológus, oceanográ-

fus, szociológus, bölcsész.

jogász, önkéntes tzoltó, fodrászmester, házmester, hul-

lamosó, gyógyszerész, kozmetikus, lovászfiú, állatgondo-

zó, harangönt, haragszító, és véget nem éren bizonyítja

azt, (sokszor nemcsak) saját szakterülete szempont-

jából megközelítve a valós okot, amely lehet magas

titántartalmú üstökös, felmeleged klíma, jegesed

htszekrény, pikkelyharapó megavírus, hatalomra

tör emlsszindikátus, élelmiszerhiány, lábgomba,

archaikus globalizáció, a varánuszok kissebségi kér-

dése és millió más dolog.

Ezek a jóemberek csak egy dolgot nem tesznek soha:

nem kérdezik meg ket, a dinókat. Illetve a dinók

ma él képviselit, például a fent említett komódói

varánuszt, illetve a Barbibaba-nagyságú, Új-Zélan-

don él kicsike kis hüllket, amelyekrl nem is

olyan régen derült ki, hogy rokonai a hajdani me-

legvér gyíkóriásoknak.

Egyetlen ember van csak, aki minden szemszögbl

megközelíti a dolgot, és

nem is mindenki által

komolyan kezelend,

megdönthetetlen oráku-

lumként hirdeti feltétele-

zéseit. Nem jár konferen-

ciákra, nem ír könyveket,

nem megy ki a sivatagba

dinólábszag-marad-

ványokat gyjteni, és nem ad inter-

júkat a National Geographictól kezd-

ve az Iszlám Háziasszony nev újsá-

gon át a Lótenyésztés Felsfokon

cím magazinig mindenkinek.

csak rajzol. Rajzol és ír. Rövid szö-

veget a képek alá. Például ilyeneket:

„A dinók kihalásának valódi oka" -

és a rajz maga mondjuk egy dohány-

zó brontosaurust ábrázol, amint ag-

resszív szavak formázásának kíséretében egy vodkát ivó

tricearatopsot molesztál.

És ez csak egy a világ nagy kérdései közül, amelyet a saját

szarkasztikus módján megold. Vegyünk róla példát, és

próbáljuk meg kevéssé komolyan és ellentmondást nem
tren kezelni a világ nagy kérdéseit. Ja, az illett úgy
hívják, hogy Gary Larson.

Kémiai elemei
www.uky.edu/Projects/Chemcomics/index.html

www.webelements.com

COMIC BOOKS
TT _ valamilyen okból utáljuk

IId a kémiát, akkor talán kicsit

A bff dajr tor Jtovny

közelebb visz hozzá minket ez

a site, ahol a periódusos rendszer

egyes elemeihez képregénykocká-

kat találunk. A foldalon látható

periódustáblára kattintva kivá-

laszthatjuk bármelyik atomot, és

megtudhatjuk, melyik képregény-

ben szerepelt eddig. Természete-

sen az adott képkockát is láthat-

juk, ahogy Superman, Metál Mán
vagy valamely Disney-figura éppen valami oxigénnel, cinkkel vagy

lítiummal kapcsolatos kalandban vesz részt. Bizonyos elemek elég

gyakoriak, például a vas, ami logikus - alapvet része az írón Man-

képregényeknek. Meglehetsen nagy képregénygyjtemény alapján

válogatták ki a képkockákat, sok régi példány is van köztük. Például

internet kalauz 1
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Bonsaimacskák - vicc vagy állatkínzás
www.bonsaikitten.com

A
bonsaikertészetnek világszerte rengeteg híve és cso-

dálója van. Talán azért, mert ezek a törpe fák/bok-

rok nagyon mutatósak bármilyen környezetben, akár

beltérben, akár a kertünkben.

Mieltt azonban a legközelebbi

kertészetbe rohannánk, gon-

doljuk csak végig, mit válla-

lunk, ha behódolunk ennek

a hobbinak. A bonsai ugyanis

ugyanolyan lassan n, mint

a rendes kerti fák, bokrok.

Ennek megfelelen például

egy mini tölgyfa csak több tíz

év alatt fog teljes lombkoronát

növeszteni. A növényt úgy
„szabhatjuk formára", ha

növekedését állandóan kordá-

ban tartjuk, vagyis ágait folya-

matosan metsszük, és drótok-

kal kényszerítjük a helyes

irányba.

A fa- és bokorbonsaiok analó-

giájára néhány amerikai fiatal

új vállalkozásba kezdett,

amely bonsaikitten, azaz bon-

saicicák néven vált ismertté.

Remélhetleg csak poénnak

szánták weboldalukat, ellen-

kez esetben nagyon komoly

morális kérdéssé fajulhat a do-

log. Az említett lapon ugyanis

kiscicákra alkalmazva mutat-

ják be a bonsaioknál szokásos

„formára szabás" módszerét,

ami röviden a következ:

Vegyünk egy párhetes kiscicát, és helyezzük bele a kí-

vánt formájú üvegedénybe, ahol a késbbiekben majd

felveszi sajátos formáját. Ez a „tárolóedény" egy speci-

ális szerkezet: van rajta két nyílás a

táplálék és az ürülék be-, illetve kive-

zetésére. A táplálékhoz egy speciális

csontlágyító adalékot kevernek, hogy

a macska az üvegedény formájához

idomuljon, miközben feln. Amikor

az állat (?) eléri teljes nagyságát, ki-

vehet az edénybl. Szerencsére nem-

igen látni él egyedrl készült képe-

ket, csak grafikákat, ami remélhet-

leg azért van így, mert a dolog csak

átverés, rosszíz tréfa. Mindenesetre

az oldal készíti sehol nem mutatják

jelét a humornak, még elvétve sem,

ellenkezleg, a sok felháborodott lá-

togató levelére nagyon is komolyan

válaszolnak! Persze lehet, hogy ez is

csak a show, a feltnéskeltés része,

és jót nevetnek az emberi hiszékeny-

ségen... Ki tudja? Azonban sokan va-

gyunk úgy, hogy még viccbl sem sze-

retnénk ilyen szörnységrl hallani.

:ápregényekben

a plutóniumra keresve az 50-es években megjelent Tintin kalandjai füzetekben

találunk „referenciát". Az olvasás helyett képregényeken felnövekv nemzedé-

kek számára minden bizonnyal hasznos lehet egy ilyen kémiai rendszerez oldal.

Ha a képregénykockák nézegetését meguntuk, vagy valamelyik kép felkeltette ér-

dekldésünket az adott atom iránt, akkor az annak betjelét és adatait tartalma-

zó négyzetre kattintva elérhetjük a www.webelements.com oldalon található ko-

molyabb periódusos táblázatot, ahol már a kémiai ismereteket találjuk meg az

atomokról. Megtudhatunk róluk mindent: tömeg, szín, halmazállapot, különféle

elfordulási formák. St még azt is megtud-

hatjuk, hogy hívják az adott atomot más

nyelveken, például hollandul, franciául

vagy svédül. Egy rövid leírást is olvashatunk

a tulajdonságairól, más atomokkal való kap-

csolatáról, izotópjairól, viselkedésérl. To-

vábbi oldalakon megtalálhatjuk az atom fel-

fedezésének történetét, felhasználását,

megtudhatjuk, a természetben hol és ho-

gyan fordul el. Megismerhetjük elektroni-

kus, fizikai és nukleáris tulajdonságait,

kristályszerkezetét.

net kalauz 832001. szeptember / 9. szám inten
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Argentin jelleg jegesmedvék
www.tangomarkkinat.fi

MpI
anapság már senki sem le-

pdik meg azon, ha egy hí-

ressé vált emberrl és hazájáról

képtelenségnek tn, szokatlan

dolgokat tudunk

meg. Ilyen volt

els hallásra

a Flatley-jelenség

is, hisz ki gon-

dolta volna, hogy

a step ír eredet tánc. A brazilok sem

arról voltak híresek a közelmúltig, hogy

a foci és a Forma- 1 helyett a sorozatok

fordulatairól értekeznek ízes portugál

kiejtéssel a Copacobanán. Az indiai

filmdömping fellegvára, Bollywood sem

az els dolog, amely eszünkbe jut, ha

a mozimsort lapozgatjuk. És még sorolhatnánk

a furcsaságokat a „svéd" énekestl, Dr. Albántól

kezdve az úri angolok tetoválásain - az oly konzerva-

tív brit lakosság több mint 30%-a hord ábrát teste

valamely látható (!) felületén - keresztül a román

Martens-másolatokig.

Ilyen, illetve ehhez hasonlóan groteszk jelenség

a finnek „nemzeti zenéje", a tangó. Igen, már a hu-

szadik század els felében komoly hagyományai vol-

tak a mfajnak, és aki látta a Picasso kalandjai cím
svéd (!) filmet, az emlékezhet az idnként hirtelen

felbukkanó finn énekesnre, aki valami iszonyatos

hangon eladott kupiéval szórakoztatja a jelenlév-

ket. Nos, utánajártunk a dolognak, és kiderült:

a kupié szövege nem más, mint egy idétlen leves

receptje.

A finn tangóirodalom nagyon tehetséges szerzket

tudhat magáénak, akik

harcot a hatalmas mennyiség el-

fogyasztott alkohollal szemben.

Világvev rádió sem feltétlenül

szükséges hozzá, hogy esténként

belekóstol-

junk e kü-

lönleges ze-

nei világ nyújtotta hangulatba,

elég ellátogatnunk a fent kínált

weboldalra. Igaz, a lap finn

nyelv, de a mili és a fotók ön-

magukért beszélnek. Kellemes

tunertekergetést!

Hajtogatot

www.learn-origami.com

Az°

sajnos mind nagyon ha-

sonló életrajzzal bírnak:

X. Y. ennyi és ennyi zene-

mvet szerzett, majd kb.

42 éves korában szerveze-

te feladta a régóta tartó

origami játék, mvészet és a kézügyes-

* ség fejlesztése, felnttek és gyerekek ál-

tal egyaránt kedvelt idtöltés. Japán neve

egyszeren papírhajtogatást jelent. A hagyo-

mányos origami mindig ünnepi alkalmakra

készült, hiszen a papír drága anyag volt. így

nem csoda, hogy sokáig tradicionális formá-

kat hajtogattak a mindig négyzet formájú lapból. Mára az origami

átalakult, megújult. A modern hajtogatások gyakran háromszög, öt-

szög vagy téglalap alakú papírból indulnak ki.

Az els origamik az I. századból, Kína területérl származnak. A leg-

els egyszer, de éppen siségük miatt becses formák még ma is

gyakran visszatér motívumok.

A hagyomány szerint egy buddhista

szerzetes vitte a hajtogatás titkát

Japánba a VI. század folyamán,

ahol aztán az élet minden terüle-

tének részévé vált. Origami díszí-

tette a japán lakásokat, st a sinto

vallás szertartásaihoz is elenged-

internet kalauz 1
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GPS-es kincsvadászat
www.geocaching.com

A
geocaching, azaz GPS-es kincsvadászat egy

vIvadonatúj, részben technikai sport, ennek

ellenére teljesen természetbarát. Az egész vilá-

gon egyre többen vásárolnak GPS-készüléket,

vagyis olyan mholdas helymeghatározó rend-

szert, amely akár 5-10 méteres pontossággal is

meg tudja mondani, hogy éppen hol vagyunk.

A geocaching - nevezzük játéknak - abból áll,

hogy egyesek „kincset" rejtenek el valahol, és

a fenti oldalon közzéteszik annak pontos GPS-koordinátáit,

mire mások a saját GPS-ükkel elindulva felkutatják azt.

Elssorban Új-Zéland és Ausztrália területén rejtik el legna-

gyobb számban a kincseket, ám Európa is közkedvelt célpont

a kincsvadászok szemében. Sokan a repterek körüli területe-

nvészet
7 j

hetetlenné vált. A hajtogatás a japán

nk feladata volt, a hagyományos fór-
1
%L : C

•* S

ra szállt. Mivel ezeket a technikákat, alakzatokat nem rögzítették írásban,

csak a legegyszerbbek maradtak változatlanok az idk folyamán. Az els

feljegyzések 1797-bl maradtak fenn, majd 1845-ben Kan No Mado össze-

gyjtötte a tradicionális japán formákat. Ebben az idszakban indult az

origami világhódító útjára. Elször arab közvetítéssel Észak-Afrikába, majd

a spanyolokhoz került.

A modern papírhajtogatás kialakítása Akira Josirava nevéhez fzdik, aki

1930-ban több tízezer modellt készített a lehet legtöbb témában. Ugyan-

csak - az amerikai Sam Randlett segítségével - dolgozott ki egy speciális

technikát, amelynek alapján nyilak és vonalak segítségével lehet leírni az

origami készítésének munkafolyamatát. Ennek köszönheten a nyugati or-

szágok is megismerkedtek a hajtogatás varázsával.

Mára jelentsen átalakultak a hagyományos formák. Egyre reálisabb,

élethbb formák kialakítására törekednek. Lassan az origami mvészete

technikai sporttá, ügyességi versennyé alakul át. Benedvesített papírból -

a legújabb irányzatoknak megfelelen - háromdimenziós origamik is ké-

szülnek.

ken dugják el aktuális feladványukat, mivel

ott könnyen felkutathatja bárki, aki éppen

abba az országba utazik, vagy csak egy

repültéri átszállás idejére tartózkodik ott.

A játék a látszat ellenére nem olyan egysze-

r: ha nincs térképünk, s csak az irányt és

a távolságot tudjuk, nem biztos, hogy célba

érünk. A domborzati viszonyok kell isme-

rete nélkül nem is nagyon érdemes útnak

indulnunk. Hiába van a zsebünkben a GPS, az nem segít át

minket az erdn!

Magukat az állomásokat többféleképpen hívják: stash, cache,

site... Bárki csinálhat egy ilyet, és publikálhatja a website-on.

Ugyanitt keresni is lehet, több szempont szerint, pl. az orszá-

gok vagy akár a koordináták alapján.

A „cache", vagyis a kincs legtöbb esetben egy

zárható manyag uzsonnás doboz, amelyet

készíti szatyorba csomagolva rejtenek el kö-

vek, sziklák vagy fadarabok közé. Minden

cache kötelez tartozéka egy napló, ahová be

kell jegyezni, ha megtaláltuk. Szokás még

tenni minden cache-be egy többnyelv figyel-

meztetést is arra az esetre, ha valaki véletle-

nül találja meg a dobozt: ne vigye el. A cache

készítjének továbbá fel kell töltenie a do-

bozka tartalmát néhány ajándékkal. (Apróbb

irodaszerek, CD, kulcstartó, esetleg tartalék

elem, ha valakinek kimerül a GPS-e, stb.) Ha

valaki rábukkan az elrejtett kincsre, az vá-

laszthat a doboz tartalmából, ám csak akkor,

ha is otthagy valami ajándékot cserébe.

Magyarországon egyelre

még nincs ilyen cache, de

mivel nálunk is egyre na-

gyobb a GPS-rajongók tá-

bora, hamarosan hoz-

zánk is elér majd ez az

újfajta rület. A geo-

caching kiváló kirándu-

lósport, segítségével

könnyen, játékosan is-

merhetjük meg környe-

zetünk természetvilágát.
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A világirodalom Petéje
www.levity.com/corduroy/marquez.htm

E
zt a félig tréfának szánt nevet adta

Jevtusenko Gábriel Garda

Marqueznek, hiszen az 1928-ban egy

kis kolumbiai faluban született írónak

köszönheti minden mai latin-amerikai

szerz, hogy a világ tudomást vesz m-
veirl. 1967-ben jelent meg Marquez

Száz év magány cím regénye, amely

mindent megváltoztatott és eldöntött,

nemcsak az író életében, hanem a dél-

amerikai irodalom sorsában is.

Marquez jogot tanult, de sohasem érde-

kelte igazán, inkább újságírással foglal-

kozott, elssorban azért, mert regénye-

ibl és novelláiból nem tudott családja

számára elegend pénzt szerezni. Min-

dig arra a lehetségre vágyott, hogy

csak az írással foglalkozzon. Beutazta

Európát és Amerikát, míg 1965-ben el-

szánta magát: feladta állandó munka-

helyét, bezárkózott, és 18 hónap alatt

megírta a Száz év magányt, amelyet

23 országban 18 nyelvre fordítottak le.

Sikere nemcsak a régebben írt könyvek

kiadatását tette lehetvé, hanem

Marquez végre nekiláthatott a gyermek-

kora óta tervezett regényfolyam kidol-

gozásának. Honfitársai is sokat

köszönhettek sikerének. Egy egész la-

tin-amerikai írócsoport kapott lehet-

séget a világ olvasóitól és kritikusaitól.

Hihetetlen fegyelemmel dolgozik. Min-

dennap ír - még vasárnap is -, mintha

hivatalba menne: reggel kilenctl dél-

után háromig. Meleg szobában és mun-

kásoverallban készülnek a regények,

mert így kényelmes, és lehetség van

egy kis inspiráló barkácsolásra az írást

megszakító szünetekben.

Mindig könnyeden és humorosan nyi-

latkozik az irodalomról és az írásról.

Saját bevallása szerint egyik kedvenc

elfoglaltsága, hogy regényeiben csap-

dákat állítson a felszínes, rossz megfi-

gyel kritikusoknak. Magát így jelle-

mezte egy interjúban: „Nem vagyok

értelmiségi. Semmi érzékem az eszmék-

hez. író vagyok, ahogy asztalos vagy

kovács is lehetnék." Leginkább arra

ügyel, hogy ne írjon unalmasan, hiszen

sem hajlandó elolvasni egy olyan

könyvet, amely egy kicsit is untatja.

Z
árja be az ablakokat, és menjen

a tornádópincébe! Ha nincsen, men-

jen az alagsor vagy a földszint legkisebb,

lehetleg ablaktalan helyiségébe, sta-

Csupán kilenc éven át élt Aracatacában,

kolumbiai szülfalujában, mégis ez

a környezet ihlette szinte valamennyi

írását. Gyakran ismétldnek mveiben

a témák, a helyszínek, a hsök, igazán

utánozhatatlanná mégis az atmoszféra

teszi ket. Játszik a képzelettel, a ba-

bonákkal, a jóslatok beteljesülésének

varázslatával. A Száz év magányt tele-

zsúfolta számtalan személyes utalással,

amely csak a legjobb barátai számára

jelent valamit. A dátumok rendre egy-

beesnek ismersök születésnapjaival,

a felesége jelleme több szerepl karakte-

rében is visszaköszön. Ezek mind az olva-

só számára megoldhatatlan rejtélyek,

nem hiába vallja Marquez: „Minden jó re-

gény rejtvényt ad fel a világról."

karja be fejét párnával, vagy ha lehet,

bújjon egy nehéz bútor - ágy, felfordí-

tott szekrény - alá! Azonnal hagyja el

autóját vagy lakókocsiját! Keressen egy

olyan gödröt, amelyben besimulhat a ta-

laj síkjába, és takarja be a fejét! Sose

próbáljon meg elfutni a tornádó ell!

Nem fog sikerülni!" így kezddhetne

egy vérbeli katasztrófafilm, másfélórás

reszketés a mozi kényelmes foteljében,

de ez bizony néhány amerikai tagállam-

Támadó tölcsérek
members.aol.com/tornadfoto
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bán a mindennapi valóság. Ilyen és

ehhez hasonló közleményekkel készí-

tik fel az érintetteket a tornádó érke-

zésére, hiszen áprilistól augusztusig

bármikor számítaniuk kell a forgószél

okozta pusztításokra. Évente átlago-

san 1000 tornádó alakul ki az USA-

ban, st elfordult az is, hogy egyet-

len napon 76-ot figyeltek meg egy

város térségében. A veszélynek legin-

kább Texas állam van kitéve, mégsem

itt a legnagyobb a tornádó okozta kár

mértéke. A lakosság megtanult véde-

kezni, házait igyekszik tornádóbiz-

tosra építeni, és tisztában van azzal,

hogyan kell viselkednie, ha túl akarja

élni a szél támadását.

Nem véletlen, hogy az USA a tornádók

birodalma. Európát a Skandináv-

hegység, a Német-középhegység, az

Alpok és a Kárpátok védi az északról

áramló hideg levegtl, az észak-ame-

rikai kontinens viszont teljesen nyi-

tott, semmi sem áll a sarkvidéki légtö-

megek útjába. Ez a földrajzi körülmény

nagyban elsegíti a tornádók kialaku-

lását. Egy átlagos tornádó 400-500

méter széles, és mind-

össze 2-3 perces léte-

zése alatt okozza

a hatalmas károkat em-

berben, állatban, épít-

ményben. A szél 400

km/h-val forog a töl-

csérben körbe-körbe,

a tölcsér maga pedig

50-60 km/h-val halad

elre. A forgási sebes-

ségnek köszönheten

vákuum alakul ki ben-

ne: még egy kicsinek számító tornádó

is komoly súlyú tárgyakat képes a leve-

gbe emelni, és kilométerekkel távo-

labb elhajítani. Ilyen trauma ért 1915-

ben több száz kacsát. Egy tornádó be-

szippantotta - habár szárnyas állatok,

korábban biztosan nem repültek ilyen

rövid id alatt ekkora távolságot -, és

38 km-rel távolabb szórta el ket.

A tornádókat a szélsebesség és az

okozott kár mértéke alapján

a Fujita-Pearson-féle skálán jellemzik

a meteorológusok. A skála FO-tól F-
ig terjed, ahol az FO-s tornádó a leg-

gyengébbek közül valót jelenti, noha

ez a típus már kémények és közleke-

dési táblák ledöntésére is képes.

A skála másik végpontján a pusztító

szelek állnak. Képesek autókat ma-

gukkal sodorni, többszintes, vasbe-

tonból készült házakat megrongálni,

összedönteni.

Hogyan kell sztárt csinálni?
www.artchive.com/artchive/W/warhol.html

E
rre a nem is olyan egyszer kér-

désre a XX. században egyvalaki

biztosan tudott válaszolni: Andy

Warhol. Saját céljait úgy fogalmazta

meg, hogy a siker kultuszának fpap-

ja akar lenni. Nemcsak rájött, hogyan

mködik az amerikai sztárvilág, ha-

nem megfigyeléseit saját image-ének

építésében fel is tudta használni. így

- habár klasszikus értelemben erede-

ti malkotást nem hozott létre - egy-

szerre volt képzmvész, producer és

színész. Már életében igazi legendá-

nak számított, volt a kedvenc

pletykatéma is. Tudatosan és kedvére

befolyásolta a róla kialakult képet,

így ma már szinte semmi bizonyosat

nem lehet tudni az életérl. Még szü-

letési dátumaként is az 1928-31-es

idintervallumot szokták megadni,

hiszen a pontos adat ki d e ríthetetlen -

nek bizonyult. Sokat szerepelt, mégis

minden interjútól szenvedett. Elen-

gedhetetlen szereplje volt az igazi

amerikai partiknak, aforizmái messze

földön híresek, mégis gyakran dub-

lrt küldött maga helyett „szórakoz-

ni" a nagy társasági eseményekre.

Külsejét bizarrá alakította. Sötét

napszemüveget és parókát hordott.

Habár maga is sztárnak számított, ra-

jongott a fi lm hírességekért, autogra-

mokat gyjtött.

Leghíresebb alkotásain három ki-

emelked egyéniség, három

megasztár szerepel: Marilyn Monroe,

Elvis Presley és Liz Taylor. Fényké-

pekhez álltak modellt, majd a fotókat

Warhol szokatlan, feltn színekkel

színezte ki. A leghíresebb talán
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Marilyn Monroe portréja: a rózsaszín

arcú, sárga hajú színészn türkizkék

háttér eltt csücsörít. A három mo-

dell és Warhol életében közös mozza-

nat, hogy klasszikus amerikai

sikerutat jártak be, sok véletlennel,

nagy felfedezéssel, válságos gyer-

mekkorral és sok, a sztárkultusz ked-

véért tett változtatással. Warhol cseh

bevándorló családba született, apja

bányában dolgozott. Nehéz anyagi

helyzetük miatt a kis Andy fiatalon

munkát vállalt egy kirakatrendez

mellett, és ez egy életre a reklám és

a grafika világához kötötte. Különle-

ges tehetsége volt arra, hogy min-

denbl jó üzletet és pénzt csináljon,

a mvészetbl és saját titokzatossá-

gából egyaránt. „Pénzt keresni m-
vészet, dolgozni mvészet, és a jó

üzlet a legnagyobb mvészet" -

mondta. Utolsó képei nem mások,

mint világhír klasszikus festmények

újrafogalmazásai. A modern ízléshez

igazította többek között Botticelli

Vénusz születése és Leonardo da Vin-

ci Utolsó vacsora cím képét. A kép-

zmvészet els popsztárja egy me-

rényletet túlélt, ám egy elhibázott

vakbélmtét a halálát okozta.

fáíi-üi Digitális

videoszerkesztk
http://www.axico.hu
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A gonoszok evangélistája
www.sade.com

A
francia forradalom idején élt egy

különös ember, aki az erkölcsi

normák tagadásában Nietzschéhez,

szexközpontúsága alapján pedig

Freudhoz volt hasonló: de Sade márki.

Sokáig neve és írásai tabunak számí-

tottak, könyvesboltban, könyvtárban

egy de Sade-könyvet kérve megvet

pillantásokra lehetett számítani -

nem véletlenül. A márkiról sokan

tudtak, de a legtöbben igyekeztek

nem tudomást venni róla és életm-

vérl. A hagyományos kereszténysé-

gen alapuló normák mindegyikét át-

hágta, és mindenki mást is ugyanerre

biztatott. Az 1740 és 1818 kö-

zött élt márkit a XX. század vé-

ge kezdte újra felfedezni magá-

nak, több filmet is készítettek

mveibl: Pasolini a Salo,

avagy Sodorna 120 napját for-

gatta róla, míg a közelmúltban

szélesebb közönségnek készült

el a De Sade márki játékai cím
alkotás.

De Sade élete legalább olyan

hihetetlen volt, minta könyvei.

Többször bebörtönözték, köny-

veinek politikai mondanivalóját leg-

alább olyan veszélyesnek ítélték,

mint erkölcstelenségét. Vele kapcso-

latban már szinte közhelynek számít

kijelenteni - de igaz -, hogy az el-

lentétek megtestesülése volt. Ez

könyveiben, például a Juliette-ben,

a Justine-ben és a Filozófia a budo-

árban címben is dominált. Az elké-

peszt szexuális kiscsapongások, az

orgiák, a szadomazochista jelenetek

bemutatásának szüneteiben mély fi-

lozófiai fejtegetésekbe kezd. Kortár-

sai veszélyesebbnek tartották t a

politikai forradalmároknál, mert Sade

a társadalmat és az azt meghatározó

erkölcsi normákat akarta gyökeresen

megváltoztatni. Nemhiába nevezték

t a gonoszok evangélistájának, és

babonásan féltek könyveitl. A plety-

kák szerint els olvasás után húsz év

öregedésre, a második olvasás után

megrülésre kell számítani.

Agresszív, szadista hajlamai már

gyermekkorában megmutatkoztak.

Egy vele rokonságban álló herceggel

kellett volna - további támogatás re-

ményében - összebarátkoznia,

azonban inkább ütlegelte elkel

játszótársát. A homoszexualitással is-

koláskorában, minden más devianciá-

val katonáskodása idején ismerkedett

meg. Valójában teljesen magányos

volt, alkalmi partnerekkel körülvéve -

saját bevallása szerint sokat tanult

jT

\Sctcle márki játékai
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Kínai sakk
www.cuiture.ks.ua/china/go.htm

tlük. Kicsapongásainak végpontját

egy vérfertz kapcsolat jelentette.

A mélyen felháborodott anya a Bastille

börtönébe juttatta de Sade-ot. A már-

ki nagy meglepetésre ott sem tört

meg, ki sem fogyott az ötletekbl,

amelyektl a szökést vagy csak az

rök bosszantását remélte. Állandóan

lázadásra buzdította fogolytársait,

olykor elteijesztette, hogy mérgezett

az étel. 1789-ben, a forradalom kitö-

résekor egy tölcsért hangosítóul

használva kiállta börtön ablakába, és

a járókelket buzdította a foglyok ki-

szabadítására - sikerrel. A forradalom

idején bemutatták színdarabjait, ki-

adták könyveit, st egy ideig még el-

nök is lett, posztjáról azonban hamar

lemondott. Napóleon idején éppen

kiadványai miatt zárták el - akkor már

véglegesen. Mveit igyekezett ki-

csempészni a bolondokházából, de

családja gyakran inkább elégette a kí-

nos darabokat. De Sade-dal kapcso-

latban még mindig megválaszolatlan

egy kérdés: valóban ördögi jelenség

volt, vagy „csak" vad újító?

N
égy-ötezer évvel ezeltt Kínában

egy logikai -stratégiai, jellegében

az európai sakkhoz hasonló játék jött

létre, a gó. Eredetérl semmi bizo-

nyosat nem lehet tudni, de valószí-

n, hogy a szórakozás mellett a val-

lási kultuszban is fontos szerephez

jutott. Régészek

olyan 4000 éves

táblát és köveket

találtak, amelyek

a mai góval lényegé-

ben megegyeznek.

A játéktábla négy-

zethálós alaprajzú,

ahol a vonalak ta-

lálkozási pontjai

lesznek a kövek

helyei. így a tábla méretét a vonalak

száma határozza meg, lehet 19x19,

13x13 vagy esetleg 9x9 vonalú. Mi-

nél több vonal van a táblán, a játék

annál bonyolultabb. A gó szabályai

egyszerek, de a játék maga komoly

stratégiai tudást és koncentrációt

igényel. A cél a területszerzés, a bir-

tokba vett területet a körülkerített

metszéspontok jelentik. A játék

kezdetekor a tábla üres, köveit a fe-

ketével játszó fél kezdheti elször el-

helyezni a táblán. A gó egyik külön-

leges szabálya lehetséget ad arra,

hogy az ügyesebb játékos elnyhöz

juttassa ellenfelét, így izgalmasabbá

téve a mérkzést.

A gó története a legendák ködébe

vész. Fennmaradt egy mese, mely

szerint Csan kínai császár idején ké-

szült az els gótábla, azzal a célzat-

tal, hogy az uralkodó gyermekének

logikáját fejlessze. Egy színesebb

történet két vitatkozó hajótöröttrl

számol be. A lakatlan szigeten nem

tudták egymás között felosztani

a rizs termelésére alkalmas területe-

ket, ezért elhatározták, hogy rendha-

gyó módon döntenek róla. A homok-

ba rajzolták a sziget térképét, s fehér

és fekete kavicsokkal jelöl-

ték a megszerzett terüle-

teket. Vitájukból játék ke-

rekedett, amely annyira

megtetszett nekik, hogy

elfeledkeztek ellenséges-

kedésükrl, és szabad

idejükben mindig gót ját-

szottak. Hazatérve ottho-

nukban is minden ismer-

süknek megtanították.

Körülbelül 1300 évvel ezeltt koreai

közvetítéssel Japánba is megérkezett

a gó. Némileg átformálták a szabá-

j&
/
%

lyokat, így lehetvé tették, hogy

továbbfejldhessen az si játék.

Népszerségét jól mutatja, hogy

volt olyan japán császár, aki hbér-

birtokkal jutalmazta a legügyesebb

játékosokat.
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Hullámok tánca
Internet és demokrácia

(Chrístopher R. Kedzie: The Third Waves)

Népszer metafora a hullámé, különösen nyáridben az. Sem-

mi meglept nem találunk tehát abban, hogy miután a nyolc-

vanas évek elején „Harmadik hullám” címmeljelent meg Alvin

Tofflernek, az információs korszak legnagyobb hatású látno-

kának a könyve, ugyanezt a címet választotta a kilencvenes

évek elején Sámuel P. Huntington, a politikatudomány fene-

gyereke is a huszadik század végének demokratizálódási ten-

denciáit bemutató munkájához.

E
bben a hullámfürdben elször

Chrístopher R. Kedzie figyelt fel arra,

hogy az idben és térben egészen más

léptékekre használt és ezért alig összehasonlít-

ható két „harmadik hullám"-koncepció egy sa-

játos ponton mégis érdekesen egybeesik.

Toffler ugyanis egy egész fejezetet szentel an-

nak, hogy a Földet megkerül információs

szökár miképp hat mindenütt a demokráciák

fejldésére, Huntington pedig azt boncolgat-

ja, hogy a „világméret demokratikus forra-

dalom" gondolata a globális kommunikáció

rendszereinek köszönheten vált gondolkodás-

és cselekvésmeghatározó ervé a legtöbb or-

szág „politikai és intellektuális vezetinél".

Izgalmas és provokatív korreláció (keresztkap-

Kedzie látlelete mai szemmel is -•

megdöbbenten pontos, különösen akkor, ha
*-

a korrelációs tengely extrém helyzet országainak;

mai állapotára gondolunk. 1993-ban ugyanis - minden
*

alapösszefüggésnelcellentmondva - elképeszten magas

interkonnektivitási mutatója és nagyon alacsony demokrácia-

indexe Szingapúrt messzire elsodorta bármilyen más országcso-

porttól. Azóta az interkonnektivitás csak növekszik (pedig közben az

ország is 2,5 milliósról 3,5 milliósra duzzadt), és megindult az autoriter po-

litikai rendszer eróziója. A korreláció úgy áll tehát helyre, hogy a demokrácia mintegy

az interkonnektivitás „után ered".

Kedzie táblázatának másik feltn „találata" Észtország. A még Szingapúrnál is kisebb lélek-

számú finnugor testvérország információstársadalom-építési és internetfejlesztési sikereinek

gyökereit keresve azt kell látnunk, hogy regionális vezet szerepe szinte bele volt kódolva:

a környez országok csoportjától már tíz évvel ezeltt is rakétaként távolította el a ki-

ugróan magas interkonnektivitási és demokráciamutató. ^

csolat) ez, kétségkívül. Annyira az, hogy nem is

Tofflerék az elsk, akik felfigyelnek rá. A vonat-

kozó statisztikai adattömeg összevetésekor

már az újságos-telefonos-postai levelezs hat-

vanas évek elején azt vette észre Phillips

Cutright, hogy a kommunikációs index „jobb

elrejelzje a politikai fejldésnek (t. i. a de-

mokratizálódásnak), minta gazdaság nyers

mutatói". A nagytekintély kommunikáció-

kutató, Ithiel de Solla Pool (!) pedig ennek

a hullámzásnak az évszázados ritmusát igyek-

szik megragadni, amikor kimutatja, hogy min-

dig a szabadság eri indulnak növekedésnek,

amikora kommunikáció eszközvilága könnyen

hozzáférhet, decentralizált és elosztott,

s a központi ellenrzés ersödik, amikor ez az

eszközvilág monopolizált, koncentrált, és rit-

kasága miatt nehezen hozzáférhet.

Az internet (de elssorban az e-mail kapcsolat)

legfeltnbb sajátossága már a korai arpanetes

idktl kezdve a multidirekcionálisnak (sok-

irányúnak) nevezett kommunikációs mód,

amely az egyirányú msorszóráshoz és a kétirá-

nyú (interaktív) kommunikációs formákhoz ké-

pest sokkal meggyzbben és

„prodemokratikusan" vezet a közintézmények

és a társadalmi kapcsolatok megújításához.

A kölcsönös összekapcsolódás lehetségének

mértéke (interconnectivity rate) az alapja an-

nak a széles kör összehasonlító vizsgálatnak,

amelyet választott vezetnk és úszómesterünk,

Christopher R. Kedzie még a hálózati világ de-

tonációja eltt, 1993-ban, a négy akkori vezet

levelezhálózatot (internet, BITNET, FidoNet,

UUCP) vizsgálva végzett el. Arra a nagyon

határozott eredményre jutott, hogy az inter-

konnektivitás és a demokrácia kapcsolata nem

egyszeren alapvet és lényegi, hanem a köl-

csönös összekapcsolhatóság mértéke egyene-

sen a demokráciaállapot legfontosabb korrela-

tív párja, fontosabb és pontosabb, mint

bármely hagyományos szempont (iskolázott-

ság, egy fre es GDP, életkorkilátások stb.)!

A korreláció formájában megjelölhet „álla-

potból" természetesen nem következik közvet-

lenül semmilyen „folyamat" vagy „irány".

^^"2. internet kalauz 2001. szeptember/ 9. szám
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cyberteóri"

Az Alfonso Gumurio Dagron által szerkesztett és gondozott jelentés félszáz közösségi

kommunikációs kísérlete között nagy számban találunk

- közösségi rádiót (Rádió Sutatenza - Kolumbia, Rádió Huayacocotloa és Margaritas -

Mexikó, Rádió Qu/7/obamba - Peru, Kothmale Community Rádió - Srí Lanka, Rádió Zibonele -

Dél-Afri ka. Rádió Gune Yi - Szenegál stb.),

- videóra épül rendszereket
(
Videó SEWA - India, Kayapo Videó - Brazília, Videó And

Community Dreams - Egyiptom),

- internet alapú teleházakat
(
Nakaseke Telecentre - Uganda*, Gasaleka and Mamelodi I

Telecentres - Dél-Afrika, InfoDes - Peru, Viliágé Knowledge Centres - India),

- színházi próbálkozásokat
(
Teatro Trono - Bolívia, Aarohan Street Theatre - Nepál,

Popular Theatre - Nigéria, Teatro La Fragua - Honduras, Teatro Kerigma - Kolumbia),

- átfogó médiaprojekteket (Community Media Network - Kenya, Chiapas Media Project -

Mexikó),

- televíziós kísérleteket (TV Maxabomba - Brazília, Televisión Serrana - Kuba) és

- mobiltelefonos (!) projektet
(
Grameen Viliágé Phone - Banglades).

*A teleház a közelmúltban leégett, nemzetközi adakozással állítják helyre.

Számtalan lehetséges forgatókönyv kínálkozik.

Ezek közül azonban kiemelkedni látszanak azok

a nagyon tudatos törekvések, amelyek a legsze-

gényebb és legkevésbé demokratikus országok-

ban a közösségi kommunikáció minségének

akciószer javításától elremutató társadalmi

változások megindulását remélik. A Rockefeller

Alapítvány közelmúltban megjelent jelentése

félszáz esettanulmányt (sztorit) tartalmaz afri-

kai, latin-amerikai és ázsiai országok közösségi

kommunikációs kísérleteirl és azok legtöbb-

szörimponáló eredményeirl. Valószínleg vé-

letlen, hogy a 350 oldalas gyjtemény a

Making Waves (Hullámokat vetni) rímet kapta,

de nem bánjuk: ez is egy érdekes korreláció!

A fenti összefüggéseknek látszatra ellentmon-

danak azok a friss elemzések, amelyek az inter-

netet a tekintélyuralmi rendszerek által kézben

tartható, st hatalmuk növelésére használt esz-

köznek láttatják. Nagy port kavart fel a közel-

múltban a Carnegie Endowment Kína és Kuba

esetét nagyító alá tev tanulmánya. A jelentés

szerzpárosa szerint annak dacára, hogy Kína

a piac és az információtechnológiai ágazat rob-

banása miatt „nyit" az internet elteijedése irá-

nyába, és hivatalosan is hozzáféréspárti, Kuba

viszont óvatosan adagolja a hozzáférést, és in-

kább megszorításpárti, mindketten közösek ab-

ban, hogy az internetet saját szócsövükként

használják, és habozás nélkül lecsapnak a nem

kívánatos interkonnektivitásra (Kuba a civil

szervezetekre, Kína a teleházakra, illetve a Fa-

lun Gong mozgalomra).

Sajnos mindezt - bombasztikus módon - úgy

mutatják be, hogy eredményeik „a hagyomá-

nyos megfontolásokkal szemben bizonyít-

ják": az internet nem szükségszeren vezet

a tekintélyuralmi rendszerek megváltoztatásá-

hoz. Egyetlen színvonalas gondolkodót sem is-

merünk, aki ilyet állított volna. Az alacsonyan

tartott interkonnektivitás és a demokrácia

alacsony szintje nem mond ellent a harmadik

hullámos következtetéseknek, hanem éppen

hogy megersíti azokat. Az ideológiailag érzé-

keny hatalmak rövid távon az internetet bizo-

nyosan ers kontroll alatt tudják tartani.

A hozzáférés korlátjainak fenntartásával ez az

állapot idben szinte bármeddig húzhatónak

tnik. Abban a pillanatban azonban, hogy az

interkonnektivitás növekedése valódi társadal-

mi folyamatokat geijeszt, várható, hogy

a korrelációs társ, a demokráciatengely is vál-

tozásnak indul.

Az igazi frontvonalak ma már nem is ezen

a ponton húzódnak. A leghevesebb viták arról

folynak, hogy vajon itt van-e már a negyedik

hullám, amelyben minden idk legszabadabb-

nak tudott és legdemokratikusabbnak tartott

kommunikációs eszköze, az internet egy új tí-

pusú kontrollnak, egy minden korábbi mértéket

meghaladó átláthatóságnak és ellenrizhet-

ségnek nyit utat, illúzióvá téve a „szabadság

birodalmának" ezredvégi ábrándjait.

Az én válaszom erre határozott nem, de mivel

senki sem kérdezett, majd máskor ejtem szerét,

hogy érveljek is az álláspontom mellett.

Azonban addig is bátran ücsörögünk a tenger-

parton, és ha demokráciafélt fejfájásunk tá-

madna, szedjünk ellene interkonnektivitás-

pirulákat. é~

Irodalom:
Christopher R. Kedzie tanulmányát ld.: Kahin, Brian - Nesson, Charles: Borders in Cyberspace:

information policy and the globalinformation infrastructure (Harvard University Press, 1997,

106-128. o.)

Toffler, Alvin: The Third Wave (Bantam Books, 1980)

Huntington, Sámuel P.: The Third Wave: Democratization in the Laté Twentieth Century. Nor-

man, OK. (University of Oklahoma Press, 1991)

A Carnegie Endowment tanulmánya: The Internet and State Controlin Authoritarian Regimes:

China, Cuba, and the Counterrevolution Working Paper (No. 21, by Shanthi Kalathil and Taylor

C. Boas, www.ceip.org/files/Publications/wp21.asp)

A Rockefeller Foundation tanulmánya: Making Waves. Stories of participatory communication

forsocialchange byAntonio Gumucio Dagron (letölthet: www.rockfound.org/display.asp?

context=l&Collection=3&DocID=423&Preview=0&ARCurrent=l)
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Sokszor elmondtuk már,

hogy ez a néhány oldal az

ink-ben egyfajta illuszt-

ráció, azt mutatja, hogy

mi mindennel gazdagod-

hat a magyar tartalom-

szolgáltatás az egyik

lapszámunk nyomdába

adásától a következ lap-

számunk nyomdába

adásáig, a teljes Magyar

Címtárat, esetleg annak

katalogizált formáját ér-

demesebb a weben keres-

ni (www.ink.hu). Ennek

ellenére tanulságos ez a

mintavétel, hiszen a sze-

mélyes oldalaktól a víz-

tartó kristályig, a mereve-

dési zavartól az E jel

élelmiszeradalékokig

nincs olyan téma, amely-

hez ne készülne weboldal.

Van, aki bejáratott site-ok

nevére próbál rájátszani

(Origoweb), van, aki von-

zó fogalomhoz társítja

oldala elnevezését (pénz-

keresés), van, aki azt pró-

bálja címkeként is rára-

gasztani az oldalra, amit

belül megtalál a látogató

(várak). A mintavétel tö-

kéletes, hiszen bekerült

a www.extra.hu/lajtilO is,

amelyet alkotója vagy

ajánlója szerényen „a leg-

jobb portál" tartalom-

meghatározással-illet...

És Ön mit ajánl nekünk

holnap a prim.hu

portál MaCi menüpontjára

lépve?

10. b osztály

10b.soho.hu

4 tehetséges gyermekmodell

www.extra.hu/gymodell

800*600 Design Annual 2001

album.d2.hu

a mi MacbEnsr

A
A kazincbarcikai Memory

zenekar

www.extra.hu/memorynet

A Konkrét csávó

www.hunstar.hu/beleznayendre

A legjobb portál

www.extra.hu/lajtilO

A magyar linkgyjtemény

www.hirdess.net

Ablemen Személyzeti

Tanácsadó Iroda

www.ablemen.hu

Acher pénzügyi oldala

www.nexus.hu/acher/index.html

Activebarter

www.activebarter.hu

Ácsmunka és lakásfelújítás

acsmunka.on.hu

Ádám étterem

www.adametterem.hu

ADECO Számviteli és

Adótanácsadó Kft.

www.adeco.hu

Aenima Webdesign

aenima.fw.hu

Afrika

afrika.lap.hu

Afrika-MaxMix

www.tar.hu/maxmix

Agora irodahálózat

www.agorairoda.net

Agymaszir

www.extra.hu/agymaszir

Air-o-Swiss

www.air-o-swiss.hu

AKA klinker - minséget

klinkerbl

www.aka-parlag.hu

AlbaComplett Kft.

www.wb.hu/albacomplett

Alkmár 2000 Bt.

www.alkmar2000.hu

Aloe orvosi szemmel

www.aloedoctorilona-radoaki.hu

Aloe Vera

www.webhely.hu/aloevera

Amit keresel, azt itt megleled!

petya.ini.hu

Amrita-IT

www.amrita-it.com

Andez Bt. Ingatlaniroda

www.andez.hu

Andocsek Kft.

www.andocsek.hu

Andor PaPa Windows-, registry-,

BIOS- és htéstechnikái

www.extra.hu/andorpapa

András

www.nextra.ro/andras

Antik portál

www.irodaweb.hu/antik

aPLUS vállalatirányítási

rendszer

www.aplus.hu

Árajánlatkérés fordítóirodáktól

és fordítóktól

forditas.lap.hu

Artaban Kft.

www.artaban.org

Arted design

www.arted.ini.hu

Áruházlap

aruhaz.lap.hu

Attila utcai Lavina ház

www.lavinahaz.hu

Austria Computer

Akadémia Kft.

www.aca.hu

Autó Rád Controlle Kft.

www.extra.hu/autorad

Autoteam

autoteam.hu

Axent

www.axent.hu

Axico Informatikai Kft.

www.axico.hu

Axon Ltd.

www.axonltd.hu

Az év marketingdobása - SMS-

reklám!

sms.webimpex.hu

B
B&J Sport

www.bjsport.net

Bokay

www.bokay.ini.hu

Babylon5 - minden, ami van!

www.embe.hu/babylon5

Bács-Copy Kft., Kecskemét

www.bacscopy.inf.hu

Bagolyvár-OnLine

toppen.freeweb.hu

Balatonberény

members.tripod.com/

balatonbereny

Balaton-Regió Kft.

www.balaton-regio.hu

Balog Gábor képei

www.extra.hu/BalogGabor

Bank.lap

bank.lap.hu

Barocco Webdesign

www.barocco.rt.hu

Bartis

www.nexus.hu/bartis

BebisPressz

webarculat.hu/bebispressz

Behinia

www.extra.hu/behinia

BellResearch

www.bellresearch.hu

Benaco Yachting Utazási Iroda

www.origoweb.hu

Benefit-Invest Bt.

web.axelero.hu/gulyasga

Beregszászy Tamás festményei

www.festom uvesz.hu/

beregszászy

Betegszállítás

www.tar.hu/szentkristof

BéVé Plast Kft.

webarculat.hu/bvplast

Biliárd

w3.externet.hu/~ween

Bioplazma

www.vallalkozo.hu/bioplazma/

index.html

Bioritmus-számítás

bioritmus.freeweb.hu

Blog by steamy

web.interware.hu/gattila

Blue-Warez

blue.warez.hu

Bonair BG Kft.

www.bonair-bg.hu

Bonyek Design Stúdió

www.bonyek.hu

Bosihiradó - a Páduai Szent

Antal plébánia

www.bosihirado.qb.net

Brdíszm

www.fw.hu/szgy

BP Computers Bt.

www.extra.hu/cgcomp

BP Dekor

www.extra.hu/citidekor

Brandt alpintechnika

www.brandt.hu

Budafoki Állatgyógyászati

Központ

webarculat.hu/allatorvosirendelo

Budai Tészta

www.budaiteszta.hu/index2.htm

Budapesti kulturális webkörkép

www.kultkorkep.

petoficsarnok.hu

Budapesti Szerszámgépgyár Rt.

www.bsz.hu

Bútorkészítés, asztalosmunkák

www.extra.hu/butor_keszites

Búzás Miklós

www.nexus.hu/buzasmiklos

c
C.Enter

Információ-Technológiai Kft.

www.c-enter.hu

Candidate

www.candidate.hu

Cane Corso

www.cane-corso.hu

Cardinal Számítástechnikai Kft.

(elektronikus és internet-

banking, dokumentumkezelés és

archiválás)

www.cardinal.hu

Cégportál

www.cegportal.hu

CES Group Rt.

www.cesgroup.net

Cityalarm Kft.

www.rityalarm.hu

Colosseum

www.georities.com/colosseumhu

CompArgo Kft.

www.dijelszamolo.hu

Comtech 96 Kft.

www.comtech.hu

Concord

www.concord.hu

Criscomp Bt.

www.criscomp.hu

Czigler & Czigler Faipari Kft.

www.wb.hu/czigler

Csepeli modellezk

www.csepelimodse.ini.hu

Csillagászat mindenkinek

www.webhely.hu/tuboly

Csiribiri

csiribiri.2u.hu

Csocsó

www.csocsofilm.hu

D
Damokos Bence

www.freesite.hu/~bdamokos

Darkside

www.extra.hu/Darki

Debra Bt. - könyvelés,

adótanácsadás, hírek

www.kiwwi.hu/fws/debra

Dédestapolcsány

www.dedestapolcsany.hu

Delfin uszoda

extra.hu/delfinuszoda

Dermisz professzionális

kozmetika

dermisz.on.hu

Diabétesz

www.mcd.hu

Diplomamunka

www.tar.hu/diplomamunka

Djinfo

www.djinfo.hu

Dogheart

www.dogheart.hu

Doksiraktár: programozás,

informatika

www.tar.hu/ddekany
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H
B

Domainkereskedés

www.hl.hu

Döntéstámogatás

dss.lap.hu

DPR Software Ltd.

www.dpr.hu

Dr. Keresztes Tamás ügyvéd

www.drkeresztes.hu

Dr. Dienes Csaba Emil háziorvos

www.extra.hu/drdienes

Dr. Sándor Consulting Kft.

www.drsandorinfo.hu

dUAZ klub

www.extra.hu/duazk

Ducati Budapest

www.ducati.hu

Duyu árverés

www.tar.hu/lidt

E
Easy Warez

www.tar.hu/easywarez

Economic

www.extra.hu/economic

Edi

penzkereses.lap.hu

Eduplan

eduplan.hu

Egal-Bau

egalbau.hu

E jel élelmiszeradalékok

jegyzéke

www.nexus.hu/recept/

szerek.html

Eladó ház

www.fw.hu/szgy/haz.htm

Eladó ingatlan

Balatonszepezden

195. 228.235.20/szepezd

Eleonore

members.digitalrice.com/

eleonore

Els Beton Kft.

www.ebobeton.hu

Els magyar country-adatbázis

free.x3.hu/country

Érdekes történetek

www.tar.hu/erdekes

Erds

lerdos.tripod.com/index.html

Erotikus társasjáték

www.sze5gatek.20m.com

Esélyegyenlség az interneten

www.egyutt.info.hu

Eszperantó

www.tar.hu/esperanto2000

Euroexpressz

www.euroexpress.hu

Europannon

www.europannon.hu

Extrémé electronic music

www.extra.hu/thecore

Ezoterikus Stúdió, Vecsés

www.josda.ini.hu

F
F-l Ferrari

www.extra.hu/flferrari

FI Informatika Bt.

www.babolna.hu/flinformatika

FAB-ING Ingatlanközvetít

fabing.ini.hu

Fagus Sylvatica

www.sunnyglobe.rt.hu

Falusi turizmus, nyaralás itthon

www.tar.hu/itthon2

Famü Vegyesipari és

Kereskedelmi Kft.

www.famu.hu

Fancy Music Shop

fancy.fw.hu

Farkas György digitális képei

digidream.freeweb.hu

Fate Junior MP3

www.rtlmail.hu/mp3

Fejvadászok

www.fejvadaszok.hu

Férfi nadrágszalon és igazító

szabóság

www.extra.hu/igazgatosag

Fiat 131-képek

fiatl31.php.hu

Fiksz rádió

www.fikszradio.hu

Filmbirodalom

filmbirodalom.ini.hu

Fischinfo

www.fischinfo.com

Flash Help

free.x3.hu/flashhelp

Flight

flight.ini.hu

Fnet Szoftver

szoftver.fnet.hu

Fokolar

www.prim.hu/id/fokolar

Foltvarro.hu

www.foltvarro.hu

FotóHáz

www.fotohaz.hu

Fressorland

fressorland.freeweb.hu

Fuji Foto Centrum - FDF

www.fujinet.hu

Fuvarszervezés, adatbank,

információ, kereskedelem

www.szolgalat.hu/pp2000bt

G
Gabika

www.extra.hu/cgabika/

index.html

Gabó

lofi.freeweb.hu

Galla-Teher Kft.

www.wb.hu/galla-teher

Gartai Népfiskola

www.extra.hu/

gartainepfoiskola/index.html

G-Inveszt ingatlaniroda

www.ginveszt.vnet.hu

Gipsa kusti k Kft.

www.gipsakustik.hu

Glóbus International Rt.

www.globint.rt.hu

Goodwill Pharma

www.goodwill.hu

GPS

gps.lap.hu

Gregorius

members.chello.hu/kiss.gergely

GY&K Stúdió Kft.

www.gyk.hu

Gyál város nem hivatalos

információs oldala

www.gyalinfo.hu

Gyékényesi horgásztanyák

www.users.broadband.hu/sardie

Gyrffy József fest

www.paks.info.hu/gyorffy

Gyula város információs és hely-

ismereti honlapja

www.extra.hu/gyulainfo

H
Hajduker fürdszoba-szerelvé-

nyek

www.hajduker.ini.hu

Halász Metál System

www.metabystem.hu

Hálóplaza

haloplaza.hu

Hanwha

www.hanwha.hu

Harmónia Fitness

harmoniafitness.8m.com

Hárosi Yacht Club, Budapest

www.harosiyachtklub.hu

Harry Potter

harrypotter.lap.hu

Hátsó Szándék punkzenekar

www.extra.hu/haboszandek

Hazafi Kft.

www. nexus, h u/hazafi kft

a mi Mac

Házépít

www.hazepito.hu

Heel-Plast Bt.

www.wb.hu/heelplast

Hegesztés

hegesztes.lap.hu

Herbalife Magyarország

www.herballife.hu

Hermánszeg

www.kozep.hu/hermanszeg

Híd képújsághálózat

www.hidtv.hu

Híres zeneszámok szövegei

www.nexus.hu/adriana83/

index.html

Honlapkészítés

www.irodaweb.hu/honlap/

honlap/honlap.html

HTM Magyarország

www.htm-hungary.hu

HTML és JavaScript, humor,

linkek

free.x3.hu/kloodani

Hugh Jackman

hjpage.freeweb.hu

Humopherol - a csábítás titka

www.geocities.com/humopherol

Humorágyú

www.hunnianethu/humor

HunChat

www.hunchat.net

HungaroLingua

www.hungarolingua.hu/

index.html

I

Ifj. Baranya Pál

pavel.gun.hu

Illés hunlapja és a Yeti alterna-

tív oldala

w3.cablenet.hu/illes

Infotábor

free.x3.hu/infotabor

Ingatlan

www.uti.hu/~ingatlan

Ingatlanbörze

www.ingatlanpiac.ini.hu

Ingyenes hirdet

www.ingyeneshirdeto.hu

Ink-Mate

nyomtató-tintapatronok

www.tar.hu/ink_mate

Intelligens épület

extra.hu/ehaz

Interwork

www.interwork.hu

Interag Software Kft.

www.interag.net

Investmedia

www.investmedia.hu

Ipari alpintechnika

www.iparialpin.hu
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Irányfény Villamosipari Kft.

www.iranyfeny.hu

írókéz SK

www.wb.hu/irokezsk

Ivilág

www.ivilag.hu

Ízelít az ásványok világából

www.asvanyok.ini.hu

Jackie Chan

www.tar.hu/chan

Jándi Tamás

www.extra.hu/JandiTamas

Játékleírások

thor.hu/leirasok

Jet Print 2000 Kft.

www.extra.hu/jetprint

Joó Balázs

www.nexus.hu/joob

K
Kafe együttes

www.extra . hu/kafe-egyuttes

Kalamász Péter

www.kalamasz.ini.hu

Kapinya Judit Bernadett

people.inf.elte.hu/joba

Kápolna

www.kapolna.hu

Kaposi Ambrus

www.geocities.com/akaposi/

index.html

Karászi Judit festményei

www.festomuvesz.hu/karaszi

Kedz

kedz2k.freeweb.hu

Kegen Consulting

www.kegen.com

Képes ABC

www.kepesabc.hu

Képregény Centrum

kepregeny.rc.hu

Keresztel Szent János

Gyertyamhely

www.gyertya.inf.hu

Keresztyén Jehova Tanúi

bikbak.rc.hu

Kerttervezés, kertépítés

www.extra.hu/Majercsik

Készházak tervezése,

kivitelezése

www.trendhaus.hu

Keszthely város

www.keszthely.hu

Kirakó

www.kirako.hu

Kiskunhalas

www.halas.hu

Knausz Imre

www.extra.hu/knauszi
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KOmolyok

www.komolyok.ini.hu

Komondor

www.extra.hu/komondor

Könnyszerkezetes házak

www.qlteam.hu

Könyvek online

holhome.itgo.com

Könyvvizsgálói portál

konywizsgalok.doors.hu

Körmendi Imi

www.extra.hu/kimi.html

Kröshegy

www.koroshegy.hu

Köszegdoroszló PatakPart

panzió

www.extra.hu/patakpart

Kötelez olvasmányok röviden

www.tar.hu/

utalomamagyartanarom

Közlekedéstudományi

Intézet Rt.

www.kti.hu

Kraeta Kft.

www.kraeta.hu

Kreatív-S 7000 Kft.

www.paks.info.hu/kreativ

Kreátor Reklámstúdió

www.kreator.hu

L
Laci kicsiny világa

www.tar.hu/lacivilaga

Lakásfórum

www.lakasforum.hu

Lakáskultúra

www.lakaskultura.hu

Látomás

latomas.fw.hu

Lédem 2000 Kft.

www.ledem2000.hu

Leonador Design

www.leonador.hu

Leonard Cohen versei magyarul

partners.starkingnet.hu/

gobolyos/cohen

Letölthet háttérképek

freewallpapers.freeweb.hu

Liktor Gábor

www.nexus.hu/lgoldala

Lingel bútorok

www.inext.hu/~lingel

Link Online

www.tar.hu/emailink/index.html

Linux Mánia

www.linuxmania.hu

Locus internetszolgáltatások

locus.hu

Logistic, info, service

www.szolgalat.hu/pp2000bt

Logistor Kft.

tar.hu/logistor

Logos John

joohn.freeweb.hu

LRS Palota Gokart Sport

www.lsl-oy.com/lrs

M
MacSteve unofficial

www.macsteve.ini.hu

Macskamánia

macskamania.com

Madocsai Népi Együttes

www.freeweb.hu/nepitanc

Madonna-linkgyjtemény

www.madonna.lap.hu

Magic Wanders zenekar

www.extra.hu/magicwanders

Magnum44 Személy- és Vagyon-

védelmi Kft.

www.magnum44.hu

Magyar aikido

aikido.org.hu

Magyar Befektetési és Kereske-

delemfejlesztési Kht.

www.itd.hu

Magyar Fizika Weblabor

www.extra.hu/akosa

Magyar Franchise Intézet

www.telkes.net

Magyar ingatlan-nyilvántartási

rendszer

www.magyaringatlan.hu

Magyar Képeslapröptet

Szolgálat

toteam.hu/kepeslap

Magyar Sport

www.magyar.sport.hu

Magyar Tri ke

www.trike.inf.hu

MagyarKeres - külhoni magyar

weboldalak

www.fodacomm.co.yu/

magyarkereso

Makk grafika

www.makkgrafika.hu

Maritime hajósbolt

www.maritime.hu

Már-Ker Kft.

www.wb.hu/marker

Marschall Design

www.marschall.hu

Martini Ügyvédi Iroda

martini-ugyvedi.hu

Mascher Róbert aviatikái

alkotásai

www.extra.hu/mascher
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Matchbox Twenty

matchboxtwenty.lap.hu

Mechanik design

www.extra.hu/mechanikdesign

Medsite

www.medsite.hu

Meggyógyultam

www.meggyogyultam.hu

Mercedes-Benz - az autógyártás

jövje

www.mercedes-benz.hu

Mercedes-Benz Veterán Klub

Magyarország

www.extra.hu/mercedesveteran

Mereng

www.merengo.hu

Merevedési zavar

www.merevedesizavar.hu

Mesefa

www.mesefa.hu

Mikulás-birodalom

www.miku.fnet.hu

Milexplusz

www.milexplusz.hu

Mineralholding Kft.

www.mineralholding.hu

Miskolc-lap

miskolc.lap.hu

MMP - metálzenék

mmp.fw.hu

Mobil A-Z!

mobiLaz.hu

Molnár Erika festményei

www.geocities.com/emolnar_99

Móricz Zsigmond Mveldési

Ház, Fehérgyarmat

web.axelero.hu/vmhkfgy

Mouse Computer

www.leone.hu/mouse.html

MP3 Library

insane.externet.hu/mp3

MpWorld

www.extra.hu/mpworld

Múlt és jöv

www.multesjovo.hu

Multiplex HUN-Flúg

free.x3.hu/multiplex

Munkásképviselet Alapítvány

www.extra.hu/munkaskepviselet

Manyag

www.extra.hu/plastik2

N
Nagydobos település

nagydobos.keletnet.hu

Nagykanizsa - webkamera

www.canissa.ini.hu

Nagylaki Ipari Park

www.janda.hu/nagylak

Nagyveleg község

www.extra.hu/nagyveleg

Narancs chat

www.narancs.com

Naturmarket

www.origoplaza.hu/naturmarket

Nemetz Kiadó

www.extra.hu/nemetzkiado

Neptun

www.neptun.hu

Netbase - webhosting

www.netbase.hu

NetBoy

www.nbshp.ini.hu

Netcasting

www.net3Sting.hu

Neting

www.neting.hu

Netplakát - céginformációs

üzleti adatbázis

www.netplakat.hu

Neuzer Kerékpár Kft.

www.neuzer-bike.hu

Nocuki

www.nocuki.hu

NOLD - freeware játékok

www.nold.hu

Nni - a természet ajándéka

www.prim.hu/id/nonipeti

Nonstop kennel

www.aranysziget.hu

Nonstopnet

web.nonstopnet.hu

Nordenskjöld dekoráció

www.nordenskjold.hu

Nudeland, a virtuális meztelen

ország

users.freestart.hu/nudeland

Nyomtató-tintapatronok

www.extra.hu/ink_mate

o
Online és offline

nyereményjáték

www.webnyeremeny.hu

Ónod

www.onod.hu

Operafesztivál

www.operafesztival.hu

Origoweb internetes tartalom-

szolgáltató

www.origoweb.com

Orikozmetika

www.satnet.hu/orikozmetika

Orosz András kmvesmester

www.komuvesmester.hu

Oroszlán

free.x3.hu/lio

Osztálytalálkozó - „négya"

negya.fw.hu

Otthoningatlan

www.otthoningatlan.hu

Ökológiai Demokrácia Pártja

www.extra.hu/odp

P
Padlópont pévécépadló-bolt

www.pvcpadlo.hu

Paid4Emails

www.paid4emails.com

Paks város kulturális,

turisztikai, üzleti és közérdek

információi

www.paksnet.hu

Paloctudor

www.paloctudor.hu

Pálya Autójavító Rt.

w3.enternet.hu/palya

Panda erotika

phv.ini.hu

Pannon Produkt Kft.

www.vallalkozo.hu/pannon

Panorámamánia

www.panorama.ini.hu

Papa Joe

www.papajoe.hu

Papír

www.papirstudiobt.fw.hu

Papposdesign Stúdió

www.papposdesign.hu

Paradoxon Számítástechnikai és

Dekorációs Kft.

www.paradoxon.hu

Parrot

parrot.freeweb.hu

Partnercomputer

www.partnercomputer.hu

Pátkai Autó Kft.

www.patkaiauto.hu

PC-diszkont

www.pcdiszkont.hu

Pécslnfo

www.pecsinfo.hu

Penyige község

penyige.keletnet.hu

Perpetuum Mobile Kft.

www.peugeot-pm.hu

Petes

free.x3.hu/petes

Pet Levente

www.petolevente.hu

Pihenés Kistolmácson

www.extra.hu/kistolmacs

PinkSex Shop

www.extra.hu/sexshop46

Point M1-E81

www.pointmle81.hu

Pokémonok

www.interware.hu/web/bogica

Polgár András

www.scripter.vnet.hu

Poligrupo

free.x3.hu/poligrupo

Poós Malom

www.4l.hu/poosmalom

Programozás

programozas.lap.hu

Projektorvásárlás, -bérlés

www.projektor.hu
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Promouth

www.tar.hu/promouth

Proof Stúdió Kft.

www.wb.hu/proofstudio

Proxima Plusz 2000 Bt.

proxima2000.freeweb.hu

Proximus-OTK

www.proximus-otk.hu

PSX-kódok

nitrobi.freeweb.hu

Publika Rendezvényszervez és

Kulturális Kft.

www.publika.hu

Q
Quintessence

quint.ini.hu

R
RadírSoft Informatikai

Fejleszt és Tanácsadó Bt.

www.radirsoft.hu

RCA Vámügynökség

www.wb.hu/rca

Rebeka Paradise

rbk.fw.hu/main.htm

Református Egyház, Gyál

www.a-gyal.hu/reformatus

Renomé-Print Kft.

www.renome-print.hu

Replant-Cardo Kft.

www.replant.hu

Ricky Martin

rickymartin.lap.hu

Rimóc

www.rimoc.hu

Rimóczi és Fia Kft.

www.wb.hu/rimo

Rollergirl

rollergirl.on.hu

Rulett együttes

www.rulettegyuttes.hu

s
Sant Mat-meditáció

www.geocities.com/santhakar/2

Savaria Tourist Kft.

www.savariatourist.hu

SBSNet Online alkatrészáruház

www.sbsnet.hu

SERPAnet Bt.

members.chello.hu/serpanet

Settlers 4

settlers.benjamin.hu

Sex-CD offline

www.tar.hu/szadam

Sexposta

www.sexposta.hu

Síelés

sieles.lap.hu

Sikeresek

www.extra.hu/sikeresek

Simon Imre sufi költ

www.geocities.com/

mystic-path/simon.html

Simon Péter fotói

www.extra.hu/fotosimon

Skunk

www.skunk.hu

SkyMarket - vásárlási segítség

mindenkinek

www.skycentrum.hu/skymarket

Smokey Brothers internetes áru-

ház

www.smokeybrothers.hu

SNF Hongrie Kft. -

polielektrolit-forgalmazó

www.snfhongrie.hu

SoftwareCity

www.softwarecity.hu

Somogyi Trailer

www.somogyitrailer.inf.hu

Soproni Borház

www.soproniborhaz.hu

Spec-Ton Kft.

www.spec-ton.hu

Stanca Kft.

www.stanca.hu

Stargate

stargate.warez.hu

Strohmayer & Strohmayer Kft.

strohmayer.fw.hu

Suzuki Varró Márkakereskedés

www.suzuki-varro.hu

Szabó panzió

www.tar.hu/szabopanzio

Szakkönyvek virtuális boltja

www. extra . hu/ulpius/

szakirodalom_e-

kereskedelem_bolt.htm

Szálltech Kft.

www.szalltech.hu

Szamosszeg község

szamosszeg.keletnet.hu

Szárazvirág

www.viragok.freesite.hu

Szektor

www.nexus.hu/szektor

Szekundum online

web.interware.hu/facanl5

Szellemtan

www.nexus.hu/szellemtan

Személyszállítás

www.nonstopbusz.hu

Szentesi színjátszók

www.extra.hu/szeszi

Szervezési és Vezetési

Tanácsadó Társaság

www.szvt.hu

Szexklub

www.szexklub.hu

Sziget Színház

www.szigetszinhaz.hu

Szlávics virtuális galéria

www.szlavics.hu

Szombathelyi Ifjúsági

Fúvószenekar

szif.ini.hu

Szombathy Design Kft.

www.menet.hu/szombathy

SzüniDöD játéksorozat

www.szunidodo.petoficsarnok.hu

T
Taki Dani

www.geocities.com/taki_dani

Támpont

www.tampont.hu

Tanácsadó

www.generali.hu/ta/

kirinenemethkrisztina

Távolsági és helyi közlekedés

Magyarországon

www.freeweb.hu/tavolsag

Teabolt

www.teabolt.hu

Techno

technohu.4u.hu

Technocar Trade Bt.

www.extra.hu/tect

Tehertaxi 2000

www.tehertaxi2000.hu

Tensi Csoport

www.tensi.hu

Terasz: kilátó a webre

www.terasz.hu

Természetvéd Turisták

Somogyért Egyesület

www.extra.hu/ttse

Textiljátékok

www.textiljatek.hu

TG Mechanika

www.extra.hu/tgmechanika

Theater online

www.theater.hu

Thomi online

www.thomi.hu

Tipográfia T. E. Természetbarát

Szakosztály

www.csucsposta.hu/tipotura

Tool-Temp AG. magyarországi

képviselet

www.tool-temp.hu

Tószegi horgásztó, kapitális

amúrok

www.extra.hu/toszeg-horgaszto

Törté-Net

www.freeweb.hu/torte-net

TransAgent Kft.

www.wb.hu/transagent

Trend Média

www.trendmedia.hu

Tribes

tribes.hu

TU-BA Trade Kft.

www.tu-batradekft.hu

Tudományos Újságírók Klubja

www.tuk.hu

Turbucz Nyomda

www.turbucz.hu

u
Új Atlantisz társulás

www.ajkaterseg.hu

Újpest linkgyjtemény

ujpest.lap.hu

Unitis E-business

www.e-bus.hu

Untitled

www.iridium.hu/istvanjelenetek

USA Vízumlottó

www.usavizumlotto.hu

USA2000

web.axelero.hu/rkovacs

Ügyvédek és szabadalmak

www.abklaw-patent.hu

Üzleti információs

szolgáltatások

www.profit-info.com

V
Vadászgörény

www.tar.hu/gorke

Várak Magyarországon

www.varak.hu

Varázskert

www.extra.hu/varazskert

Vazsanzo Kft.

www.vazsanzo.hu

Végi

www.nexus.hu/recept/vegi.html

Vénusz park

www.extra.hu/venuszpark

Veres Fuvarozási és Szolgáltató

Kft.

www.vereskft.hu

Verger Kft.

www.verger.hu

Vicky Sunday

www.vickysunday.com

Video-equalizer

www.tar.hu/kokola

Villanyszerelés

www.villanyszereles.inf.hu

Villgépszerviz

w3.enternet.hu/sovari

Vinarium Hungáriáim

www.extra.hu/vinarius

Virtual anarchia

www.hypofx.hu

Virtuális pokol

www.extra.hu/horrors

Vito

www.kozep.hu/vito

Vízitúra-térképek

www.viziterkep.ini.hu

Vízpart

www.viz-part.hu

Víztartó kristály

www.viztartokristaly.

20megsfree.com

Vonaker Kft.

vonakerkft.cyber.hu

Vrábel Ilona képei

www.festomuvesz.hu/vrabel

w
Wallpapers

freewallpapers.freeweb.hu

Warez

www.megaport.hu/Informatika/

informatika_Crack.html

Waterworld

www.extra.hu/fisherman

Waterworld

www.extra.hu/waterworld

Webdesign & Animation

www.nexus.hu/nlweb

WebGame

www.tar.hu/webgame

WebGuru Számítástechnikai Kér.

és Szóig. Bt.

www.extra.hu/webgurubt

Weblapom

www.bogardi.inf.hu

Webmenhely

www.webmenhely.hu

Webmester

webmester.php.hu

WebPoint webdesign

www.webpoint.hu

Weinberg vendégház & kemping

www.weinberg.hu

X
XXII. kerületi tuti tippek

webarculat.hu/tuti-tippek

XXL Informatikai Kft.

www.xxlkft.hu

Y
Yarlath Virtuális Galéria

www.extra.hu/yarlath

YeeNet WebDesign

www.tar.hu/yeenet

z
Zolatel Kft.

www.zolatel.hu

Z. Zsolt

www.zzsolt.com



ACCESS 2002 / Upgrade 143 625,-/46 750,-1

FileMaker Professional 5.0 fór Win32 128 750,-

I MS Visual FoxPro 7.0 Prof. / Upgrade 21 9 875.-/1 10 500,-

lUNIT Szufficit Lite Számlázó Rendszer 14 000,-

rEVOLUTION Mérföldk (gépjárm költségelsz.) 31 200,-

I rEVOLUTION Számla varázsló Std. v2.0 43 700,-

llQtató levelezésnyilvántartó Win95/Win98/NT 80 000,-

KI i 10 nyelv világszótár /Angol kiejtésiskola 4 470,-/

Angol-magyar Országh nagyszótár 1i

Angol-magyar, m.-a. beszél' szótár (Woodstone) I

60 000,-I Kulcs-Soft Win Készlet és Számla
I MS Word 2002for Win32 magyar (szövegszer) 133 000,-

Multi Edit 9.0 Professional fór Win32 (Jön!) Hívjon!

| TextPad 4.4 fór Win32 20 750,-

24 250,-

141 750,-

537 375,-

293 625,-

21 750,-

474 875,-

52 250,-

Adobe Acrobat Pro 5.0

Adobe Design Collection 4.0

I Adobe PageMaker Plus 7.0 (Kiadványkészítö)

1 Corel Print Office magyar (Akció!)

FrameMaker 6.0 tor Windows
IMS Publisher 2002 tor Win32 (magyar)

I Print Artist 4.0 Classic (Akció!)

QuarkXPress 4.1 tor Win32 (Intern. Special) 497 375,-

Helyes-e QuarkXPress 4.x

m Readiris Pro v6.0 (OCR program)
I Recognita Plus 5.0 + MoBiMouse angol

S MS Office XP (magyar) / Upgr. 197 375,-/ 99 875,-

I MS Office XP Prof. (magyar) / Upgr. 231 1 25,-/1 37 375,-

9 MS Office XP Developer / Upgr. 329 875,-/233 000,-

f Helyes-e 2000 (magyar helyírás-ell.) 22 375,-

MS Excel 2002 magyar / Upgrade 133 625,- /43 740,-

MS Works 6.0 fór Win32 (magyar) 19 375,-

WordPerfect Office 2002 Standard Special 72 375,-

MS Project 2000 fór Win32 / Upgrade 199 875,- /80 500,-

CA-SuperProject 6.0 Win32 Single Desktop 131 125,-

Lotus Organizer 6.0 Win32 angol 16 750,-

KimSoft 99 Szofverkereskedelmi Kft.

1118 Budapest, Hegyalja út 70. fszt. 2.

Tel.: 319-8973, 319-8967 Fax: 319-9760

Nyitva tartás: hétf-péntek 830—1

7

00

Francia-magyar szótár

Játékos angol klub 1./2.

Kölyökangol 17273. 2 990,-/2 990,
Lopva Angolul 1./2./3. (Egyenként, akció!)

Manó Angol 1 72. (Akció!)

14 990,-

75 490,-

,72 990,-

MoBiMouse 2.1 (az Acrobat-os verzióval együtt)

MoBiMouse 3.0 Prof. (240 000 szavas szótár)
* » -x—* "» i-!

szótá-

72 375,-

41 125,-

49 875,-

MtSZITI HIMfk

MoBiMouse 3.0 német (40 OOO.szavas kéziszótár)

Német-magyar, m-n beszél KÉPES szótár

Nyelvész Pakk (1 + 2 + 3 együtt) (Akció!)

Orosz-magyar nagyszótár + sajtónyelvi szótár

spes szótár (f

6 990,-

16 800,-

6 990,-

zótár (Akciói)

7ALOSA.G-: rÉiy-iaj

MOD=_3xka

.. yugat-európai ny.) 1

.

1./2./3. (Egyenként)

Learn to Speak English 7.0 J/C (3 CD)
Teli Me More angol 1

,
7 990,-

9 200,-

12 375,-

AutoCADLT
cö>» «

26 000,-

237 375,- /91 125,-

337 375,- /1 22 375,-

Hívjon!

53 625,-

141 125,-/122 375,

ACDSee32 3.1 fór Win32
Adobe lllustrator 9.0 / Upgrade
Adobe Photoshop 6.0 Win /Upgr.

Adobe Photoshop 6.0 magyar
Adobe Photoshop Elements angol

CorelDRAW 10 Special / Upgrade
Corel Bryce 4.0 (3D-s grafikai és látványprog.) 99 875,-

Corel Gallery 1.3 Millió 43 625,-

Corel Knock-Out vl .5 (maszkoló szoftver) 124 375,-

Corel Photo CD Super Ten Pack 14 875,-

Didger v2.0 (térképdigitalizáló program) 160 750,-

Freehand 10.0 fór Win32 / Upgrade 187 375,- /82 125,-

Kai’s Power Goo (grafikamanipulátor) (Akció!) 16 125,-

Micrografx iGrafx Flowcharter 2000 Prof. 166 750,-

Micrografx Picture Publisher 9 Upgrade 19 375,-

PaintShop Pro 7.0 Win32 / Upgrade 48 625,-/34 875,-

k MS MapPoint 2002 102 375,-

k Visio 2002 fór Win32 / Upgrade 86 125,-/42 875,-

Visio 2002 Professional / Upgrade 21 2 375,71 07 375,-

H30 Lakástervezés egyszeren (Woodstone) 5 990,-

3D Stúdió Max 4 (Új!) 1 249 875,-

Adobe Premiere 6.0 fór Windows 324 875,-

AutoCAD LT 2002 fór Win. /Upgrade 262 375,7 74 875,-

AutoCAD 2002 magyar / Upgrade 831 125,7 Hívjon!

I Autoskotch 7.0 fór Win32 (Uj!) 33 000,-

I Autodesk View Release 2

1 DesignCAD Express v12
I DesignCAD 3D Max / Upgrade
1 DesignCAD 3D Max Office Edition

| Építészeti elemtár

1 Lakástervez 3 Dimenzióban <r aau,-

I Instant Architect / Instant Engineer 14 875,- / 14 875,-

I Instant Flow Chart /Instant WEB Page 14 875,- / 18 625,-

VideoWave 4.0 fór Win32 52 375,-

I Macromedia Dreamweaver 4.0 (Újl) 15S 250,-

1 Macromedia Flash 5.0 fór Win. (Uj!) 174 375,-

I MS FrontPage 2002
;
magyar /JJpgrr 68 250,735 375,-

IGHTE

47 250,-

49 875,-

109 875,-/49 875,-

181 125,-

12 375,-

A család orvosa / Afrika (Kossuth) 6 990, 75 490,-

A természet enciklopédiája 9 900,-

Ausztrália / BibliaTéka 5 490,74 990,-
Budapesti Allatkert / Budapest kalauz 4 990,75 990,-

Cambridge Enciklopédia (magyar nyelven) 5 990,-

Dél-Amerika/Dinoszaurusz enciklopédia 5 990,75 990,-

Emlosállatok (Kossuth) 3 990,-

Encyclopedia Britannica 2001 Deluxe 37 375,-

Eszak-Amerika / Európa (Kossuth Kiadó) 5 490,75 490,-

Európa Atlasz ‘99 (Woodstone) 5 990?;

Í

ilaló magyarság (Nemzeti Múzeum) 3 990,-

lemteszt / Interaktív állatvilág 5 990,72 990,-

10, AQ, EQ (960 intelligencia teszt feladat) 5 990,-

Irodalmi kincsestár 1

Irodalmi lexikon

József Attila CD-ROM
5 990,-

11 750,-

17 250,-

28 500,-

üzleti

Magyarország nemzeti parkjai I.

,

Mikszáth Kálmán összes mvei
MS Encarta 2001 Encyclopedia Standard
MS Encarta 2001 World Atlas Win95

'MS Encarta Reference Suite 2001
Nemzetközi Sportlexikon I kötet 6 990,-

Növénytan/Pallas Nagy Lexikona 5 990,74 990,-

Révai Nagy Lexikona l-ll. (I-XXI. kötet) 6 490,-

Shakespeare összes mvei magyarul és angolul 3 920,-

Találmányok és feltalálók 4 990,-

Testbeszéd / Tolnai Világlexikona 4 480,72 490,-

Tolnai Világtörténelem 2 490,-

Tudományos horoszkóp 6 490,-

Vadvirágok /Varázslatos emberi test 4 928,78 960,-

Verstár ‘98 / Várak, kastélyok, legendák I. 5 990,7 5 490,

Virtuális Origami, 3D / II. világháború 3 349,7 4 990,
UilánallatT ’QQ/7snBÍ IbiVilágatlasz

T
99/Zenei lexikon 5 490,75 990,-

ABC Professzor (írás-olvasás gyerekeknek)
Ablak - Zsiráf / Az okos játékszoba 4 4 (

| Borland C++ Builder 5.0 Standard 48 625,-

id Delphi 6.0 Personal / Prof. Up. 49 875,-/154 875,-
7 CA-Visual Objects 2.5 141 125,-

Compaq Visual Fortran 6.6 Standard (Új!) 262 375,-

Crystal Reports 8.5 Std. / Prof. 103 625,- /199 875,-

Install Shield Developer v7.0 (Új!) 549 875.-

Macromedia Director Schockwave Stúdió 8.5 524 875,-

Visual BASIC 6.0 Prof. / Upgrade 219 875,-/109 500,-

Visual C++ 6.0 Learning Edition 42 375,-

Visual C++ 6.0 Prof. / Upgrade 219 875,71 09 500,-

Visual Stúdió 6.0 Prof. / Upgrade 431 125,7218 625,-

Visual Stúdió 6.0 Enterprise / Upgr. 631 125,7424 875,-

RoboHelp fór WinHelp 224 875,-

Ablak - Zsiráf / Az okos játékszoba 4 490,74 990,-

Csodavilág/ Fantasztikus matekváros 4 990.-/5 990,-

Blinki Bili - A fantasztikus léggömgkaland 5 990,-

Gépírás 2000 6 680,-

Fizika felkészít érettségire és felvételire 4 990,-

Helyesírás-gyakorló (ált. isk. 1-4. osztály 2 449,-

Hupikék Törpikék 1. - Teletranszportörp 3 289,-

Játszóház / Játszóház 2. 4 995,75 490,-

Játszóház 3 A lakatlan sziget rejtelmei 5 990,-

Kémia kalauz 1./2. 3 990,-/4 990,
‘ManÓ'ÁBECE / Mán

' "
Manó Élvilág (Akció!) 3 990,73 990,-

/ Manó Olvasás 1
.
(Akció!) 3 990, -/3 990,

Windows ‘98 2nd Ed. OEM magyar 37 000,-

Windows 2000 Professional OEM magyar 59 625,-

Windows 2000 Sever + 5 Clients OEM 310 000,-

Red Hat Linux 7 Std. /Prof. 18 000,-/71 125,-

SuSE LINUX 7.2 Prol.(„magyar” kiadás) 21 000,-

Novell NetWare 5.1 Server + 5 user (Akció!) 322 375,-

ARJ 2.75 fór DOS (tömörít program)— - 5.0 D
‘

24 125,-

Easy CD Creator 5.0 Deluxe 34 875,-

F-SECURE Prof 5.11 Antivirus 46 750,-

McAfee VirusScan 5.0 Std. / Deluxe 13 000,-/18 625,-

k
n Antivirus 2001 v7.0 / Upgrade 18 625,-/10 500,-

L Norton Commander 2.0 Win95 21 750,-

I Norton Utilities 2001 v5.0 Win32 19 250,-

I Partition Magic 6.0 / Upgrade 29 875,718 625,-

System Commander 2000 39 250,-

I Windows Commander 4.52 14 875,-

I WinZip 8.0 fór Win32 (tömörít program) 15 500,-* “ *
81 125 .

Manó Matek 1 7273: (Akció!) 3 990,73 990,73 990,-

ManólQ /Manó Muzsika 4 990,73 990,-

Matek iskola 172. osztályosoknak 5 990,75 990,-

Matematika oktató 1 ,/2./3. 2 449,72 449,72 449,-

Micsoda sorozat elemei egyenként (Akciói) 1 990,-

Olvasás oktató 1. osztályosoknak 4 650,-

Seholsincs kastély / Szuperagy 5 790,75 490,-

Süni Suli Helyesírás 3 989,-

Szadadíts ki a kis oroszlánt 4 990,-

Taikabarka fizika 2.0 (6-8. osztályosok részére) 6 496.-

Tomi megmenti a tengert 5 MO,-

4 990,-

2 990,-

8 990,-

711 490,-

3 490,-

3 490,-

Norton pcANVWHEREIO.O Win32

Teljes árjegyzékünket és akciós ajánlatainkat

keresse az Interneten:

www.kimsoft.hu
BWandor-Boot 4.0 (Magyaro. + Bp; útvonal-teivez) 7 280,-

A közölt árak tartalmazzák a 12, illetve a 25% áfát!

Az árváltoztatás jogát fenntartjuk!

Hall of Fame
„ of Empires 2 ( Age Of Kings)

Age of Empires 2 Conquerors Expansion (Új!) 11 490,

Blizzard Pack (StarCraft + Diablo + WarCraft) 1 1 490,

Blood Group: Blood 2 + Mission

Civilization II Multiplayer

Close Combat 4. (Battle of the Bulge)

Croc Classic / Diablo 2 (Akciós ár!) 3 9‘

Disney Aladdin Activity Center

Disney s Bugs Bunny
Disney Cold Shadow (Donald)

Disney: The Hunchback of Notre Dame
Disney Jungle Games s yyu,

Dune 2000 SE / FINAL FANTASY Vili. 3 990,7 7 990,

Flight Simulator 2000 / 2000 Pro 22 990,7 30 990,

Flight Simulator 98 (Akciós ár!) / Fly! 7 990,7 3 990,

Forgottén Realms (3 játék) 2 490,

Gábriel Knight I. / Gábriel Knight II. 2 990,7 2 990,

GTA London / GTA 2 .2 990.-/3 990,

Hold hadmvelet (teljesen magyar nyelv) (Új!) 6 995,

Lemmings Revolution / Logic Quest 3D 3 490,72 990,

Midtown Madness / Midtown Madness 2. 9 990,715 990,

Motocross Madness v2.0 17 490,
Online Games (12 Internetes játék) 1 990,

Populus: The Beginning 2 990,

SÍM Mania Pack 9 990,

Star Trek: Starfleet Command 7 990.

StarWars Behind the Magic



www.alarmix.net
Tel.: (1)450-3010,(40) 200-319 Fax: (1) 319-1045

e-mail: sales@alarmix.net

havi 3.700
Bérelt vonalas
kapcsolat
• 64k korlátlan 60.000,-
• 128k korlátlan 100.000
• 64k-2M forgalmi díjas

12.000Ft-tól
• .hu domain név
• IP-cím tartomány

korlátlan hozzáférés
• 5 db e-mail cím

• 10 MB web tárhely
• .hu domain név
• Internet kalauz
• 3 nap próbaid

AKCIÓS
korlátlan elfizetés

havi 2.000,- Ft
• korlátlan használat

• 3 nap próbaid

100 Mbit/s kapcsolat
.hu domain név

Alarmix OnLine EC, 8621 Zamárdi, Honvéd u. 8., Tel.: 40/200-199,1/450-3010, Fax: 1/319-1045 • Atek Computer Kft., Esztergom, Bajcsy-Zs. u. 5. Tel.:

33/401-130, Fax:33/401-130 • A-Z Computer 2000 Bt., 9700 Szombathely, Kisfaludy S. u. 20., Tel.: 94/341-585, Fax: 94/327-806 •

Byteline Bt., Balatonfüred, Köztársaság u. 6., Tel.: 87/482-125, Fax: 87/343-810 • Chip-Comp Kft., 1065 Bp., Bajcsy-Zs. u. 63., Tel.:

1/302-7411, Fax: 1/302-7411 • Cooper66 Bt., 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 42., Tel.: 22/300-999, Fax: 22/505-032, Datafon Bt., Gyr, Kelta u. 8.,

Tel.: 96/525-582, Fax: 96/316-681 • DataPro 2000 Kft., Bp., III. kér. Juhász Gy. u. 2., Tel.: 1/280-0498, Fax: 1/280-1664 • Forel Elektronika Kft

2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 30., Tel.: 34/316-189, Fax: 34/316-674 • GTSComputer Kft., 9700 Szombathely, Geffin Gyula u. 20. • Métacomp Bt., 1165 Bp.

Futórózsa u. 65., Tel.: 1/218-8857, Fax: 1/216-9193 • Ostrom Kft., 1101 Bp., Ostrom u. 31., Tel.: 1/212-9070 • Pro-Digit 94 Bt., 1024 Bp., Eperjes u. 30., Tel./Fax: 1/285-7644 •

Ready Computer Kft., 1054Bp., Bátory u 19., Tel.: 311-6696 • Relátor Bt., 2030 Érd, Selmeczi u. 94. Tel./Fax: 23/377-539 • Rudas-Info Bt., 2890 Tata, Szgyény u.

20/a., Tel./Fax: 34/487-489 • Siocomp Kft., 8600 Siófok, Vámház u. 4. (Megacity Üzletház), Tel./Fax: 314-905 • Terra-Comp, 4700
Mátészalka, Szálkái László út 9., Tel.: 44/300-636 • Varinet Informatikai Bt., 9700 Szombathely, Jászai Mari u. 22., Tel.: 94/508-275 •

Zeller Bt., 1033 Bp., Bogdáni út 21. 1/2., Tel.: 1/367-1833 • Acomputers Bt., Tata 2890 Váralja út 4. Tel./Fax: 34/382-382
MEGA Computer Bt. 1172 Budapest Ezüst u. 49. Tel. :410-3026, Fax: 258-3694 Mobilmánia Siófok, Fó u.146. Tel./Fax.: 84/510-337



gondtalan nyugalom

3 éven keresztül?

hp LaserJet 4100 n/tn/dtn

A legfejlettebb papír és feladatkezelési

szolgáltatásokat nyújtó A/4-es hp

munkacsoportos nyomtató.

SupportPack - 3 éves garanciabvítés - H5479A:

meghibásodás esetén szervizelés, következ

munkanapon történ helyszíni kiszállással,

57 900 Ft helyett 9 900Ft.

hp LaserJet 2200 dn/dtn

Sokoldalú kismunkacsoportos

lézernyomtató kétoldalas nyomtatási

lehetséggel.

SupportPack - 3 éves garanciabvítés -

H5471A: meghibásodás esetén következ

munkanapon történ helyszíni csere,

31 500 Ft helyett 9 900Ft.

Válasszon a HP új hálózati nyomtatói közül.

és vásárolja meg mellé a hp SupportPack

garanciabvítést most akciós áron! Ha 2001. október 31-ig vásárol hp

LaserJet 2200 vagy hp LaserJet 4100

sorozatú hálózati lézernyomtatót, most kedvezményesen, nettó

9 900 Ft-ért juthat hozzá a 3 éves idtartamú hp SupportPack

garanciabvítéshez. Az akció a készlet erejéig érvényes.

i n v e n t

A hp SupportPack nem más, mint a garancia kiterjesztése,

amely 3 éven keresztül biztosítja az Ön nyugalmát. A HP

a vásárlást követ 3 évben garantálja, hogy a nyomtatók

esetleges meghibásodásakor azokat legkésbb a következ

munkanapon, a helyszínen szervizeli, illetve a készülék típusától

és a hibától függen kicseréli.

fen
i n

TOVÁBBI INFORMÁCIÓÉRT HÍVJA VEVSZOLGÁLATUNKAT VAGY KERESSE FEL WEBLAPUNKAT!

jomtatöjdL

©Hewlett-Packard 2001.

Figyelem! Nyerjen a hp hologramos

matricával. Részletek a weben.
( 1 ) 382 1111/116 www.hp.hu, www.hpshop.hu


