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Hajós Alfréd, a „Magyar Delfin” 

A világ egyetlen sport- és művészeti olimpiai aranyérmese 

 

Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

 

Hajós Alfréd 18 évesen lett a világtörténelem első olimpiai bajnok úszója és Magyarország első 
aranyérmes olimpikonja, amikor az 1896. április 11-én Athénban rendezett első újkori olimpiai 
játékok úszóversenyein győztesként ért célba a 100 méteres és az 1200 méteres távon. 1924 
júliusában újra olimpikon lett, amikor Párizsban megnyerte a 8. olimpiai játékok művészeti 
versenyét az építészet kategóriájában. Az újkori olimpiák több mint százéves történetében a mai 
napig Hajós Alfréd az egyetlen személy, aki mind sport-, mind művészeti olimpiai versenyen 
győzni tudott. 

Alfréd 13 éves korában kezdett komolyan úszni. Az olimpiát megelőzően gimnazistaként 
Magyar- és Európa-bajnoki címeket szerzett. Az első olimpia idején a Budapesti Műegyetem 
építészkarának elsőéves hallgatója volt. Felkészülő edzéseit a hajnali órákban, nyitás előtt, a 
közeli Rudas fürdő kis medencéjének melegvizében tartotta, majd reggel 8-ra visszasétált az 
egyetemi előadásokra. 

Az 1896-os olimpia úszóversenyeit a Égei-tenger 11 fokos, hullámzó vizében tartották, az 
Athén melletti Pireusz kikötő Zea öblében. A versenyszámokat egymás után indították, ezért az 
500 méteres rajthoz Alfréd nem ért oda. A 100 méteres, majd az 1200 méteres verseny 
megnyerése után a győztes ifjú átfagyott testét görög matrózok emelték ki a vízből. A sokezres 
szurkolótábor élén álló görög trónörökös így reagált Hajós teljesítményére: „Ez a magyar fiú egy 
valóságos delfin!” Az Akropolisz újság másnap reggeli számában Hajós Alfréd olimpiai bajnok 
képe alatt ez állt: „Magyar Delfin”. 

Hazatérése után Alfréd sikerrel folytatta egyetemi tanulmányait. Közben bajnoki 
érmeket szerzett síkfutásban, gátfutásban, diszkoszvetésben, és a BTC sportegylet játékosaként 
1902-ben tagja lett az első magyar futballválogatottnak is. 

Tanulmányai végeztével Alpár Ignác és Lechner Ödön építészek irodájában 
tanonckodott, majd saját irodát nyitott. Egy ideig sportcikkeket is írt, és a Sport-Világ 
főszerkesztője volt, emellett a Magyar Futballszövetség kapitányi feladatait is ellátta. 

Építészként számos épület és sportpálya tervezésén, kivitelezésén és felújításán 
dolgozott. Lauber Dezső építész és szintén sokoldalú sportember kollégájával közösen készített 
sportkomplexum terve megnyerte az 1924-es párizsi művészeti olimpiát, építészetkategóriában. 
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1930-ban Alfréd tervei alapján, személyes irányítása alatt épült fel a ma is teljes szépségében 
tündöklő margitszigeti Sportuszoda, amely talán a leghíresebb építészeti alkotása, és amely a 
mai napig a nevét viseli. Hajós Alfréd országszerte és külföldön is számos köz- és magánépület, 
sportpálya tervezésében, illetve kivitelezésében és renoválásában vett részt. 

 

 

Feladatok: 

1. Miért nevezték Hajós Alfrédet „Magyar Delfinnek”? Válaszodat indokold! 

2. Milyen sportágakat űzött eredményesen? 

3. Mivel érdemelte ki a sport- és mivel a művészeti aranyérmet? 

4. Nevezd meg Hajós Alfréd jellemző tulajdonságait! Választásodat indokold! 
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Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

 

Környezetbarát praktikák a konyhában 
1. Sütés-főzés 

Hogyan csökkenthetjük sütés-főzéssel kapcsolatos energiaköltségeinket? 

 A fedő nélküli főzés kétszer akkora energiát igényel 1 liter víz felmelegítésekor, 

mint a fedő használatával főzés. 

 Ne főzzük agyon ételeinket! A nyersen vagy párolva fogyasztott étel nemcsak 

„energiatakarékosabb”, de egészségesebb is, mert a zöldség és a gyümölcs a főzés 

során sokat veszít az ízéből, vitamintartalmából. 

 A burgonyát, zöldségeket ne főzzük bő lében. Kevesebb vizet kell felmelegíteni, és 

az ételek sem lúgozódnak ki. 

 Főzéshez olyan méretű edényt használjunk, amely illeszkedik a gázrózsa vagy a 

főzőlap méretéhez. Ha például a főzőlap átmérője 18 centiméter, az edényé viszont 

csak 15 centiméter, akár 30%-kal is nőhet az energiafogyasztás. 

 Ne érjen túl a láng az edény peremén. 

 A dupla talpú edények hőátadása jobb, kevesebb veszteséggel, nagyobb 

hatékonysággal, egyenletesen főznek. 

 Használjunk minél kevesebb olajat, ezt egészségünk is meghálálja, és nem 

keletkezik annyi veszélyes hulladék. 

 Vízforraláskor csak annyi vizet melegítsünk, amennyire éppen szükségünk van. 

Használjunk poharat vagy bögrét a víz beméréséhez. 

 Ha bemelegítettük a sütőt, használjuk ki a teljes kapacitását. Minél több ételt 

süssünk meg egyszerre. 

 Ne nyitogassuk feleslegesen a sütő ajtaját, mert ez minden alkalommal 

hőveszteséget jelent. 

 Használjuk ki a sütő maradékhőjét. A sütés befejezése előtt néhány perccel 

lezárhatjuk a sütőt. A maradékhőt használhatjuk gyümölcsaszalásra is. 

 A tisztán tartott sütő jobban visszaveri a hősugarakat, ezért hatékonyabb. 
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 Ha már felforrt az étel, vegyük kis lángra. Főzési ideje ezzel nem növekszik, 

viszont energiát takarítunk meg. 

 

2. Élelmiszerek tárolása 

Rövid távon hűtőszekrényben vagy hűvös kamrában, pincében tároljunk. Amit hosszabb 

távon kívánunk tárolni, fagyasszuk le, tartósítsuk befőzéssel, szárítással vagy aszalással. 

 Az élelmiszereken általában feltüntetik, hogy milyen hőfokon meddig áll el a 

termék. A megadott hőfoknál hidegebb tárolás szükségtelen és energiapazarló. 

 Ne tegyünk a hűtőbe meleg ételeket, mert a kicsapódó gőz megfagy, lerakódik a 

hűtőfelületekre, rontja a hatásfokot. 

 Tartsuk karban a hűtőkészülékeket, olvasszuk le rendszeresen azokat. Az idő előtti 

jéglerakódás és a hőveszteség elkerülése érdekében csak akkor nyissuk ki a hűtő 

ajtaját, ha az szükséges. Ne rántsuk ki vagy fel hirtelen az ajtaját, mivel azzal 

mintegy kirántjuk a hideg levegőt is. 

 Hőszigetelő edényekben ne tároljunk hűtőben élelmiszert, mert az növeli a hűtési 

időt, rontja a hatásfokot. 

 Amit nem szükséges, ne tároljuk a hűtőben. 

 Ellenőrizzük rendszeresen élelmiszereinket, nehogy penészgomba vagy valamilyen 

rovar támadja meg. 

 

 

Feladatok: 

 Milyen méretű edényben és mennyi vízben főzzünk? 

 Mit értünk maradékhőn, mire használhatjuk? 

 Fogalmazd meg 5 pontban a hűtőszekrény használati utasítását! 

 Mi a véleményed a környezetvédelem szükségességéről? Álláspontodat 
néhány modatban, érvekkel alátámasztva fejtsd ki! 
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Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 

 

A „SZEGÉNYEK BANKÁRA”  EGY FILLÉRES KÖLCSÖNNEL KEZDTE 

 

Muhammad Junusz bangladesi közgazdász és az általa alapított és vezetett, mikrohitelezéséről 
híres, a szegénység elleni harc jegyében kisembereknek és elesetteknek is kölcsönző Grameen 
Bank kapja 2006-ban a Nobel-békedíjat – jelentette be pénteken Oslóban Ole Danbolt Mjös, a 
Nobel-békedíj Bizottság elnöke. 

A most 66 éves gazdasági szakember, Junusz, illetve bankja a vidéki szegények 
legszegényebbjeinek is nyújt hitelt dél-ázsiai hazájában, a világ egyik legszegényebb és 
„legzsúfoltabb” országában, ahol 147 millióan laknak 144 ezer négyzetkilométeren, tehát 
Magyarországnál csak mintegy másfélszer nagyobb területen. 

„Tartós béke nem érhető el, ha a lakosság jelentős része nem kap lehetőséget arra, hogy 
kikeveredjen a szegénységből. A mikrohitel az egyik az ilyen lehetőségek közül” – hangzott el a 
bizottsági elnök döntésének indoklásában. „Junusz olyan kiemelkedő egyéniség, aki képes volt a 
gyakorlatba átültetni egy nemes elképzelést, és ezzel embermilliók javát szolgálni. […] Minden 
embernek megvan a joga és a képessége ahhoz, hogy elfogadható életet éljen. Junusz és bankja 
megmutatta, hogy még a legszegényebbek is tehetnek valamit előrejutásukért” – áll továbbá az 
indoklásban. 

A „szegények bankáraként” emlegetett kitüntetett úgy fogalmazott a norvég NRK 
rádiónak adott nyilatkozatában, hogy „a bizottság támogatta döntésével annak az álomnak a 
megvalósulását, amely szerint meg lehet szabadítani a világot a szegénységtől”. 

Az 1976-ban alapított Grameen Bank bevett gyakorlata szerint a nincstelen hiteligénylők 
ötös csoportokban vehetnek fel hitelt, és kölcsönösen segíteniük kell egymást a törlesztésben. A 
pénzintézet nem követel meg az igénylőktől semmilyen más fedezetet, biztosítékot. (Később 
számos más pénzintézet is átvette a világ minden táján a Junusz által meghonosított mikrohitel-
konstrukciót.) 

2004 óta a bank koldusoknak ad hitelbe mobiltelefonokat, hogy ne csak kéregessenek, 
hanem szolgáltatást is ajánlhassanak a reménybeli alamizsnálkodónak. (Alamizsnálkodó = 
koldusnak adományt adó.) Megkérdezik az illetőtől, nem kell-e telefonálnia. A bank így 
lényegében utcai telefonokat állított hadrendbe, méghozzá személyzettel. Az elképzelés bevált, a 
koldusok mobiltelefonos szolgáltatása kelendővé vált, mert még kevés a mobiltelefon ebben az 
országban, és az utcai telefonkészülékek hálózata sem sűrű. 

A norvég parlament által kijelölt ötfős Nobel-békedíj Bizottságnak (más nevén Norvég 
Nobel-bizottságnak) sikerült ismét meglepnie a világot, hiszen a nemzetközi sajtó feltételezett 
esélyesei között egyáltalán nem szerepelt Junusz neve. (A legtöbben Martti Ahtisaari volt finn 
elnökre tippeltek a világ sajtójában a 191 jelölt közül. Ő elnökölt ugyanis azokon a 
tárgyalásokon, amelyek békeegyezségre vezettek 2005 augusztusában az indonéz kormány és az 
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Aceh tartománybeli lázadók között. Az utóbbi időkben ez volt az egyetlen békefolyamat, 
amelyben eredmény született.) 

Ám a bizottság, mint döntésének indoklásában utal is rá, igyekszik tágan értelmezni a 
béke fogalmát, és nemcsak a közvetlen, politikai jellegű béketeremtő, békemegőrző 
tevékenységet jutalmazni, hanem azoknak a tevékenységét is méltányolni, akik az emberi lét 
minőségének javításával hozzájárulnak a tartós béke alapjainak lerakásához.  

Mint minden évben, most is december 10-én, a díjalapító, Alfred Nobel svéd gyáros, 
tudós (a dinamit feltalálója) és filantróp (Filantróp=emberbarát, másokat segítő ember.) 
halálának évfordulóján adják át a díjat a kitüntetett személynek vagy szervezetnek. Tavaly a 
Nemzetközi Atomenergia-ügynökség és egyiptomi vezetője, Mohammed el-Baradei kapta. 

A 10 millió svéd koronával (1,1 millió euró) járó békedíj az egyetlen a Nobel-díjak közül, 
amelynek odaítéléséről Norvégiában, nem pedig Svédországban döntenek. Alfred Nobel maga 
akarta így, de magyarázatot nem adott rá. Nobel életében Norvégia a svéd királysághoz tartozott. 
Külpolitikai kérdésekben csak a svéd parlament dönthetett, a korlátozott szuverenitású 
Norvégia parlamentje nem. Sokan feltételezik: a svéd díjalapító azért döntött így, mert azt 
gondolta, hogy ha svéd bizottság hozna erről határozatot, az nagyobb mértékben ki lenne téve a 
mindenkori svéd kormány manipulációinak és nyomásának. Arra persze nem számíthatott, hogy 
kilenc évvel halála (1896) után Norvégia elszakad Svédországtól, és függetlenné válik. 

 

1. Miért a „szegények bankára” Muhammad Junusz? 

2. Készíts lényegretörő vázlatot a szöveg alapján! Vázlatod 6 pontból álljon! 

3. Miért Norvégiában döntenek a Nobel-békedíj odaítéléséről? 

4. Hogyan vélekedsz Muhammad Junusz tevékenységéről? Véleményedet érvekkel 
támaszd alá! 
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Olvasd el figyelmesen a szöveget, majd oldd meg a feladatokat! 
 
 

Romhányi József: A majom búcsúbeszéde társaihoz emberré válása alkalmából 
 
Majmim, kik eleddig testvérim valátok 
fán csimpaszkodtomban hű társim valátok, 
meghatva állok ím búcsúzni alátok, 
mivel kezdetét vőn emberré válásom, 
sok hasraesés közt két lábra állásom. 
Az kies barlangban lészen már szállásom. 
De bármerre viszen rangos emberségem, 
testvér-emlékitek soha meg nem sértem. 
Esküre emelem kezem... 

Na mit csodálkoztok ezen? 
Persze! Ezt mellsőnek nevezik, akik  
még oktalan makik! 
Kívánom, teremjen bőséget sok fátok,  
tömje a pofátok  
gubó, gubacs, inda. 
Nekem jó lesz majd a velős palacsinta. 
Ugye, most csorog a nyálatok,  
alsóbbrendű növényevő állatok? 
Meg ne szenvedjétek a tél kemény fagyát... 
néhány viseltes gatyát 
eljuttatok majd hozzátok, 
de nehogy a fejetekre húzzátok, 
idétlen barmok! 
Különben is mit akartok, 
fejlődéstanilag visszamaradt emlősök?! 
Korcsok vagytok, nem ősök! 
Meggyalázzátok a késő utódokat! 
Kaktusz bökje meg az ülőgumótokat! 
Mars innen! Végeztem! Slussz! 
Nézze meg a Pithecanthropus erectus! 
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Feladatok: 

1. Ki a beszélő, kik a hallgatók az olvasott szituációban? 
2. Jellemezd a szónokot néhány tulajdonság megnevezésével! Választásodat indokold! 
3. Mi teszi nevetségessé ezt a helyzetet? 
4. A szónok szerint milyen tulajdonságok különböztetik meg az embert a majmoktól? 

Véleményed szerint milyen lényeges dolgot nem említ? 
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