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nyében. Hogy azért valami kedvezővel fejezzük be ezt az Ötzivel
kapcsolatos tanulmányt, jelen szerző veszi a bátorságot, hogy két
különösen érdekes tényezőre hívja fel a figyelmet. 

Az egyik: Ötzi ruházatának hasznos és rendkívül céltudatos ki-
választása, valamint öltözékének minősége, főleg a szőrmék és
bőrök vonatkozásában. Ennek alapján és tekintetbe véve, amit az
akkor élt emberekről és öltözködésükről a tudományos kutatás
más forrásaiból tudunk, kijelenthetjük, hogy Ötzi öltözködésileg
dandynek (piperkőcnek) mondható.

A másik, és talán ennél is érdekesebb: Ötzi étrendje, gasztro-
kémiája szempontjából gourmet (ínyenc) is lehetett. Ezt a néze-
tünket nyomatékosítja egy olyan olasz kutatócsoport vezetőjének
a nyilatkozata, amelyik Ötzi gyomortartalmának és béltraktusá-
nak valószínűleg legalaposabb DNS-vizsgálatait végezte: ,,We were
very impressed by the quality of the meals he had. The diet of
people living at this time included rabbit, rats, squirrel, all sorts
of things. But the iceman, in his last two meals had red deer and
ibex meat. It was a real medieval banquet.” [41] ���
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Tisztelt Elnök Asszony! 
Kedvenc egyesületem (MKE) kedvenc lapjának (MKL) 215. oldalán
18 fénykép illusztrálja a közgyűlés elnöki zárszavát. A 18-ból 12
fénykép mellett a szerkesztőség elhelyezte a kitüntetettek nevét, csak
a hat díjazott diák névtelen. Először azt hittem, hogy ez véletlen, de
vissza- és előrelapozva (211., 218., 219., 251. oldal és a hátsó borító
belső oldala) kiderült, hogy jövendő kollégáink nevének titkolása
szerkesztőségi alapelv, mely kissé ellentmond a főtitkári beszámoló
tehetséggondozással kapcsolatos mondatainak.

„Sem rokona, sem ismerőse
Nem vagyok senkinek,”

az érdekelt diákok közül, de rájuk is vonatkoznak Ady Endre sorai:
De, jaj, nem tudok így maradni,
Szeretném magam megmutatni,

Hogy látva lássanak,
Hogy látva lássanak.

Tisztelettel:
Bárdos György (76)

okl. vegyészmérnök

Tisztelt Bárdos György!
Eljutott hozzám is Elnök Asszonyunkhoz írott levele, melyben a
KÖKÉL által díjazott hallgatók nevének közlését hiányolja lapunk
nyári számából. Elfogadom véleményét, és valóban semmibe sem ke-
rült volna, ha újra közöljük a nyertes hallgatók nevét. Azt azért meg-
jegyezném, hogy az eredményhirdetés megtörtént a KÖKÉL hasáb-
jain, ahol a diákok neve, iskolája, felkészítő tanáruk neve is megta-
lálható, ahogyan az a Közgyűlésen is elhangzott. Mi annyit tettünk,
hogy elismerve a diákok kiemelkedő teljesítményét, a díjakat az Egye-
sület ünnepi eseményén, az éves Küldöttközgyülésén adtuk át. Fel-
vetését megfontoljuk, hogy a jövőben a díjátadási fotóknál is tüntes-
sük fel a díjazott diákok nevét. 

Örülünk, hogy lapunk hűséges olvasója, és reméljük, az marad a
jövőben is. Remélem, hozzájárul ahhoz, hogy levelét válaszommal a
Visszhang rovatunkban közöljük.

Nagyrabecsüléssel,
Kiss Tamás 

felelős szerkesztő




