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Kedves Gyerekek!
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Az emberi életben az ünnepi alkalmaknak,
szertartásoknak nagy a jelentõsége. S
bizonyára az év legnagyobb ünnepe, amelynek
a legegyetemesebb, leggazdagabb tartalma
van - a karácsony.
Az életet adó fény és meleg, a Nap, az
emberiség mindennapi megélhetését, s ennek
megfelelõen mitológiáját is alapvetõen
meghatározta õstörténete óta. Már a természeti népek megfigyelték, hogy
december utolsó harmadáig a nappalok egyre rövidülnek, és hosszabbodnak az
éjszakák, de ezután ez a folyamat megáll, sõt visszájára fordul. A Nap visszatérése, a világosság gyõzelme a sötétség felett új élet ígéretét jelentette, ezért
kezdték a téli napforduló idõszakától számítani az új évet, amirõl nagy vidámsággal, egymás megajándékozásával emlékeztek meg.
December 25 eredetileg a perzsák vallási ünnepe volt. Mithrásznak, a világosság istenének születését köszöntötték ekkor. Mivel a világosság és a Nap
szorosan összetartozik, Mithrászt napistenként is imádták, s azt tartották
róla, hogy az emberek testi-lelki gyötrelmeit jött enyhíteni, túlvilági életet ígér
nekik, de cserébe jó cselekedeteket, önmegtartóztatást kíván tõlük. Tisztelete
gyorsan terjedt Kis-Ázsiában, majd a Római Birodalomban is a keletrõl behurcolt rabszolgák és az otthonukba visszatérõ szabadságolt katonák révén.
Születésnapja hatására került be a római naptárba a « Sol invictus » - a Legyõzhetetlen Nap
ünnepe. Igazi humanista tartalommal azonban a
keresztény vallás töltötte meg, amikor az
önzetlen, tiszta szeretet és békesség igényével
érkezõ kis Jézus születésnapjának nyilvánította,
és « Sol Salutis »-nak, az Üdvösség Napjának
nevezte el.
A karácsony azóta is a béke és a szeretet erkölcsi parancsát jelenti mindnyájunk számára...

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet
a 3-as Újság olvasóinak!

S

3

Mese

3-a
Új ág
VÁRATLAN VENDÉG

Ilo

vs

zk

y

Á

rp

ád

Jó szomszédság, rossz szomszédság,
Egyik vígság, másik kórság!
Így szól a mondás és bizony igazat szól. Mert néhány esztendõ elég a szomszédoknak, hogy alaposan megismerjék egymást, néha még sok is.
A hatalmas égbolt lakói, a csillagok az idõk múlását évmilliókban mérik és a legfiatalabb is több esztendõt számol, mint ahány szem köleskása egy zsákba belefér.
Volt hát idejük megismerni egymást. Tudja is pontosan az egyik, merre igyekszik
a másik, nem is igen ütköznek össze, pedig úgy sietnek mindig, hogy ahhoz képest
a leggyorsabb repülõgép is csigabiga. Szépen élnek, nem veszekszenek, türelmesen
hunyorogva virrasztanak együtt minden éjszaka. Ha pedig egyik-másik unalmában
elbóbiskol, a szomszédja szelíden oldalba böki, hagy “Kelj fel szomszéd, kelj fel,
messze még a reggel!”
Na elég abból annyi, hogy szép élet a csillagélet, és jómagamnak is kedvem lett
volna felcsapni csillagnak, ha nem lett volna olyan rettentõen egyhangú mesterség. De hát azt is mondják, hogy nincs olyan hosszú, aminek egyszer vége ne lenne.
Egy langyos szeptemberi estén történt a páratlan eset. Amúgy ez az este is olyannak indult, mint a többi. Az esthajnalcsillag éppen a Holdnak udvarolt, s már
kívülrõl tudta, hogy mit fog a Hajnalcsillag mondani, megtanulhatta az évmilliók
alatt. A szépséges Hold unalmában éppen olyat ásított, hogy majd bekapott. egy
hullócsillagot, mikor...
Nos, mikor olyasvalamit látott, hogy tátva maradt a szája. Egy furcsa formájú
vadonatúj csillagocska röpült vidáman az égi utakon, olyan otthonosan, mintha
mindig ott röpködött volna.
Hiszen elõfordult már máskor is, ámult a Hold, hagy új csillag született, ha nem
is sûrûn, úgy minden tízmillió esztendõben, de még ilyen formájú és ilyen eleven
soha.
Milyen kedves, milyen aranyos, milyen érdekes! - ujjongott egyszerre .a szikrázó
égbolt valamennyi lakója.
- Én már tegnap tudtam, hogy váratlan vendég érkezik kárált a Fiastyúk egy
üstökösnek, mert belevertem a könyököm a Göncölszekérbe. - De az ügyet se vetett
rá, nem adott a babonára. Inkább hóna alá kapta az üstökét, s úgy sietett, hogy jobban szemügyre vehesse a csodálatos új jövevényt.
- Gyere ülj rám, pirinyócska csillagocska, megkocsikáztatlak - ajánlkozott a
Göncölszekér, és a többi csillagok is mind csalogatták.
De a pirinyócska csillagocska azt felelte
- Nem lehet, barátaim, mert most máshoz vagyok hivatalos. - Ugyan kihez? -
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kérdezte egy gyönyörû távoli csillag, aki mindig a Tejúton korzózott.
- Bizony nem máshoz, mint a szépséges Holdkisasszonyhoz. Mikor ezt a Hold
meghallotta, egyszeriben olyan fényes lett az ábrázata örömében, hogy elmehetett
volna a Naphoz feleségül.
- Hát hozzánk mikor jössz látogatóba, pirinyócska csillagocska? - kérdezték
egyszerre mind az égbolt tündöklõ lakói, és egyik a másikat lepipálta ragyogásban,
hogy magához édesgesse a pirinyócska csillagocskát.
Azonban a csillagocska nem hagyta magát félrecsalogatni és repült a Hold felé
ragyogó csillagsuhanással.
- De hát ki vagy te és honnan jöttél? - álmélkodott az egész szikrázó sokaság.
- Egyenesen anyámtól jövök. Az én anyám az a szép kék fényû bolygó, akit ti is jól
ismertek. Csodálatos bolygó, mert milliárdnyi szíve van, amit együtt úgy hívnak,
hogy Emberiség. Ez képessé teszi õt arra, hogy sok hozzám hasonló csillagocskát
formáljon, hogy megteremtse az én testvéreim, akik még nálamnál is szebbek és
erõsebbek lesznek. Nekik is valódi dobogó szívük lesz, mint anyámnak, s az õ
szívüket úgy hívják majd, hogy Ember. Higgyétek el barátaim, csodálatra méltó a
mi szívünk, az Ember, hiszen parányi, mint a porszem és mégis eléri a csillagokat.
Fogadjátok hát szívesen és nagy-nagy szeretettel.
Ahogy ezt elmondta a pirinyócska csillagocska, búcsút intett és már el is tûnt a
Hold ölelésében.
El ne felejtsétek meglátogatni, ha majd ti is a Holdra mentek vendégségbe.

ARISZTOTELÉSZ ÓRIÁSI FELFEDEZÉSE
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Arisztotelész az ókor legjelentõsebb filozófusa és természettudósa jött rá elsõként, hogy
a Föld gömb alakú. Többször megfigyelte a holdfogyatkozást és vizsgálódásaiból azt a
következtetést vonta le, hogy a Hold oldalán lévõ sötét folt nem más, mint árnyék, amelyet
a Föld vet rá, amikor a Hold és a Nap közé kerül. Elõször maga sem értette; hogy miért
kerek ez az árnyék?
Vett egy kerek, lapos edényt, és kivitte a napra. Az edény árnyéka az egyik helyzetben
kerek, a másikban viszont vékony volt, mint egy pálca. Ekkor jött rá, hogy a Föld nem lehet
lapos, korong alakú.
Félbevágott ezután egy narancsot, és azt is kivitte a napra. A fél narancsnak csak akkor
volt kerek az árnyéka, ha a napsugarak a metszés helyére, vagy a domború hátra estek.
Amikor azonban a fél narancsot oldalt tartotta a Nap elé, árnyéka nem alkotott teljes
kört. Újabb felfedezésre jutott, csakis egy egész narancs árnyéka volt mindig kerek,
akárhogy forgatta, tehát a mi Földünk is gömb alakú.
Arisztotelész a tanítványainak is megmutatta, hogyan jutott erre a következtetésre.
Csupán egyetlendolog maradt érthetetlen a nagy természettudós elõtt - vajon hogyan élhetnek az emberek a földgolyó alsó felén? Hogyan járnak fejjel lefelé és miért nem esnek le?
Ilo.
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Nemcsak máig szorgalmas segítõtársak, hanem bájos
és a városi élethez jól alkalmazkodó családi kutyák is.
Egykor a pásztorok fürge segítõi voltak, csak viszonylag nemrég vonultak be a modern kutyatenyésztésbe,
és ezzel a kutyabolond családok lakásaiba. Bizony, egy
kissé “bolondnak” kell lenni hozzájuk, mert testestüllelkestül igénybe veszik a gazdájukat. Csak a szeretetreméltó szõrmókok csodálatos jelleme tudja feledtetni
a háziasszonnyal, például a sok porszívózást. Az
egykor olyan ígéretesen indult kapcsolat egy elbûvölõ gyapjúgombóccal sajnos
gyakran végzõdik “válással”, ha az ember túlbecsüli magát, és végül már nem akar
együttélni az elhanyagolt kutyával. Pedig többnyire nevelési hibák okozzák a
kudarcba fulladt ápolási kísérleteket, ráadásul egy elhanyagolt kutya egyáltalán
nem tudja kibontakoztatni szeretetreméltó tulajdonságait. Marmagassága legfeljebb 56 cm, színe palaszürke,fakó vörhenyes, kék, a szürke minden árnyalata,
barna vagy homokszín fehér jegyekkel vagy a nélkül.Mai létezését a véletlennek és
egy jómódú angol hölgy fáradozásainak köszönhetjük.

BRAZIL TERRIER
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(Fox Paulistinha)
A brazil terriert az FCI (Nemzetközi Kynológiai
Szövetség) 1999-ben fogadta el hivatalos fajtaként.
Elsõ pillantásra talán össze lehet keverni a parson
Jack Russel terrierrel, pedig nemcsak mindig színes
fejével és a jellemzõ cserszín jegyekkel tér el tõle,
hanem összességében is inkább pincser, mint terrier,
ami egyébként a jellemére is érvényes. A fox paulistinha Brazília nemzeti kutyájának számít. Büszkék erre a valódi “Sao Paolóban született” kutyára. Bár igazából
senki sem tudja, hogy végsõ soron honnan származnak ezek a háromszínû, éles kis
kutyák. Valamikor minden Európából érkezõ hajónak megvoltak a patkányfogó
kutyái a fedélzeten, amelyek aztán a világ sok táján elkeveredtek a hazai fajtákkal.
Más, ugyanígy létrejött, hasonló kutyatípusok is ismertek, például a sokkal kisebb
japán terrier, amely szintén hajókon bevitt kutyáktól származik. A brazil terrier is
kétségtelenül ilyen kis “hajókutyák” és foxterrierek leszármazottja. A fajta csak
nemrég találta meg az utat “visszafelé” õsei hazájába, Európába, ahol a fajtát kedvelõk köre még nagyon kicsi, de a csinos, problémamentes kutya itt is biztosan
Kolarovszky Tímea 7.a
hamar barátokra talál.
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ANGOL VÉREB (BLOODHOUND)
A fajta hivatalos neve a “chiens de St. Hubert”, azaz
Szent Hubertus kutya. Ez a jellegzetes vadászkutya
tipikus angol fajtaként ivódott be a köztudatba, annak
ellenére, hogy az Ardennekbõl származik, ahol a belga
St. Hubert apátság szerzetesei hívták életre a VII.
században, és azóta is Belgium a strandardgazda
ország.
A középkorban arisztokrata körökben rendkívül
sikkesnek számított bloodhound falkát tartani és nagyvadra vadászni velük. Hamar felfedezték, hogy a nagyon érzékeny orrú kutyák emberek keresésére is alkalmas. A termetes négylábú
ettõl kezdve már a törvény õrei mellett is szolgált, és segített a keresett személy
nyomára akadni. Sok évszázadon át szinte az egész világon használták a szökött
bûnözõk üldözésére. Ez a tény megtévesztõ nevével, a “vérebbel” együtt ahhoz a
híreszteléshez vezetett, hogy ezek emberre veszélyes kutyák, amelyek vérszomjasan üldözõbe vesznek minden bûnözõt. Pedig elnevezése csupán a fajta tisztavérûségére utal. A tipikus bloodhoundok sohasem reagálnak agresszívan, a megtalált személyt legfeljebb “halálra nyalogatják”.
Míg a rendõr- és mentõkutya feladatkört Európában a XX. Században egyre inkább
más fajták vették át (például a német juhászkutya, jobban tûri a gazdaváltást és
egyidejûleg õrkutyának is alkalmas), sikk amerikai máig hû maradt a bloodhoundhoz.
Továbbra is felülmúlhatatlan nyomkövetõ kutyának tartják, és sokoldalúan, de
fõleg emberkeresésre használják.
Több amerikai mentõcsapat, mint például a National Police Bloodhound
Organisation (NPBA) vagy Virginia Bloodhound Search and Rescue Organisation
(UBSAR), dolgozik bloodhoundokkal, amelyekkel túlnyomó részt az egyes
rendõrök magántulajdonábanvannak.
Kolarovszki Tímea 7.a

Kedves Gyerekek!
Továbbra is várom élménybeszámolóitokat, leírásaitokat, rajzaitokat.
Az iskolaújságban hirdethettek is a

KERES-KÍNÁL
CSERE-BERE
oldalon!
Hirdetésfelvétel az 7.a osztályban Kolarovszki Tímeánál, vagy www.arpi.theater.hu címen

S

7

Mozart

3-a
Új ág

Wolfgang Amadeus Mozart
1756.jan.27 - 1791. dec.5
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Az ausztriai Salzburgban született. Édesapja Leopold
Mozart, tehetséges hegedûs és zeneszerzõ, kiváló
pedagógus. Hét gyermeke közül az életben maradt kettõ
zenei nevelésének szenteli életét.
A kis Mozart csodagyerek ! Négyéves korától tanul
hegedülni és zongorázni, ötévesen ákombákom kottafejekkel zongora-versenyt ír.
Az apa gyermekeivel 1762 -ben - a kis Mozart csak 6 éves - európai hangversenykörútra indul. München, Bécs, Párizs, London után három olaszországi út
következik.
A gyermek Mozart hallgatóságát mindenütt ámulatba ejti kiváló hallásával,
káprázatos hangszeres játékával. Útját sikerek, elismerés és kitüntetések követik.
Rómában ámulatot kelt azzal, hogy emlékezetbõl leírja Allegri Misereréjét,
melyet a Sixtusi kápolnában hallott.
Tizenhét éves korában a salzburgi érsek zenekarának hangversenymestere lesz,
ahol mûködése során sok megaláztatásban van része. 1781 -ben Bécsbe menekül,
s megpróbál állás nélküli, szabad zeneszerzõ lenni, mûveibõl élni.
10 nélkülözésekkel teli év következik. II. József támogatását kéri, de udvari zeneszerzõnek csak jóval késõbb nevezik ki.
Szimfóniákat, versenymûveket, kamarazenét komponál. Operáit ma is állandóan
mûsoron tartják a világ operaszínpadain.
Legismertebb operái:
Varázsfuvola
Figaró házassága
Szöktetés a szerájból
Don Juan (Huan )
Megrendítõ utolsó mûve a Requiem (
gyászmise ) melyet már nem tudott befejezni.
Hosszú ideig tartó betegeskedés után 1791.
december 5-én halt meg. A zenetörténet e
csodálatos tehetségét a legolcsóbb temetéssel,
szegények sírjába temették. Sírhelye így mindVarázsfuvola (színpadkép)
Dinnyés Istvánné
máig ismeretlen.
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Koksz, kotró, hó, coke, crack
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Azonnali hatások: bevitel után pár perccel jelentkeznek a tünetek, 15-20 perc alatt érik el a maximumot, majd kb. 1 óra múlva megszûnnek. A pupilla
kitágul, felgyorsul a szívverés és a légzés, fokozott
élénkség jelentkezik, megszûnik a fáradtságérzés,
csökken az éhségérzet.
A többi stimulánshoz hasonlóan megnöveli a
fogyasztója energiáját és önbizalmát, ugyanakkor
szellemessé és éberré teszi õt. Hamar kialakul a
hozzászokás, ami igen erõteljes is lehet és egyre
nagyobb adagok fogyasztásához vezet. Ez a tulajdonság a crack-nél még kifejezettebb. Az eufóriát
követõ nyugtalanság és ingerlékenység megrögzött kokainistáknál mély depreszszióvá alakul át. A letörtség olyan fokú, mint amilyen a feldobottság volt és csak
újabb adag kokainnal enyhíthetõ.
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Ahogy létezik heroin-AIDS kapcsolat., úgy a injekció is AIDS fertõzéshez vezethet. ha tûket többen használják. Rendszeres kokainszippantóknál az orrnyálkahártya kifekélyesedik, majd az orrsövény kilyukad, kifejezetté válik a fogyás, a
fizikai leromlás, fenyegetõ tartalmú hallucinációk, üldöztetéses téveszmék, vagy
zavartsággal járó elmekóros tünetek jelentkezhetnek. A szexuális vágyat rendszeres használat csökkenti ill. megszünteti. Különösen nagy kockázat, hogy a
hatásos és a halálos adagmennyiség közel áll egymáshoz. Túladagoláskor erõs
izzadás, szapora szívverés, szabálytalan légzés, hányinger, hányás, hasi görcsök
és láz jelentkeznek, majd epilepsziás görcsök és légzésbénulás miatt beáll a halál.

VÉRNYOMÁSMÉRÉS:

Miért mérünk vérnyomást?
A szív mintegy hat liter vért tart folytonosan keringésben, hogy biztosítsa a szervezet
optimális oxigén- és tápanyagellátását, illetve hogy megakadályozza a salakanyag lerakódását. Ebben nem csak a vér mennyisége döntõ fontosságú, hanem az erekben,
különösen a hajszálerekben keringõ vér nyomása is.
Vérnyomászavarok
A magas vérnyomás (hipertónia) jellemzõ tünetei a fejfájás, szédülés,
gyengeségérzet; látászavarok, fülzúgás, sápadtság vagy éppen ellenkezõleg: bõrpír. Az
alacsony vérnyomás (hipotónia) szintén kellemetlen tünetekkel, állandó fáradt-
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ságérzettel és a teljesítõképesség csökkenésével jár.
Az eddig említett tünetek viszonylag ártalmatlanok. Az
idõs, magas vérnyomásos betegeknél sajnos az agyvérzés
és szívinfarktus veszélye is fennáll.
Jó okunk van hát arra, hogy vérnyomásunkat rendszeresen ellenõriztessük, annál is inkább, mert a szokásos
mérési eljárás gyors és fájdalommentes.
Felfújható mandzsettát helyezünk a felkar köré, és addig
fújjuk bele a levegõt, míg a madzsetta nyomása a felkart
összeszorítva elnyomja a verõeret.
Ekkor a pulzus nem tapintható illetve nem hallható, mivel az érben véráramlás nincs.
Most a könyökhajlatra helyezzük a hallgatót és a levegõt lassan kiengedjük a
mandzsettából.
Szisztolés és diasztolés érték
Amint kopogó hangot hallunk, és (ugyanakkor) a pulzus is tapinthatóvá válik,
leolvassuk a vérnyomásmérõ állását. Ez az érték a szív összehúzódása idején mért,
úgynevezett szisztolés nyomás, a vérnyomás “felsõ” értéke.
Az “alsó” érték a szív telítõdésekor mért úgynevezett diasztolés érték, amely az erek
rugalmasságáról is tájékoztat.
A diasztolés érték a következõképpen állapítható meg: ahogyan a mandzsettából a
szelepen át kiáramlik a levegõ, a mandzsetta nyomása csökken. Az érben egy ideig
hallható az örvénylõ véráram hangja. (Amint az örvénylés megszûnik, a hang eltûnik.)
A normál értékek
A diasztolés érték természetesen jóval alacsonyabb a szisztolésnál. Egészségeseknél
a diasztolés “alsó” érték 55-90 hgmm, a szisztolés “felsõ” érték 120-149 hgmm.
Ha valakinek két napon át a napi legalább háromszori vérnyomásmérés átlageredménye 149/90 hgmm felett van, vérnyomása magas.
A vérnyomás értéke, illetve a két érték viszonya nagyban függ az életkortól, az erek
rugalmasságától, a vér sûrûségétõl, attól, hogy valaki a vérnyomásmérés közben áll,
ül vagy fekszik, és még sok egyéb tényezõtõl. Ezért csak orvos döntheti el
egyértelmûen, hogy a mért vérnyomásérték betegségre utal-e vagy sem.
Jó tudni, mit jelent a hgmm?
A vérnyomást rendszerint higanymilliméterben (hgmm) adják meg. Ha a vérnyomás például
120 hgmm, akkor a mérõmûszer higanyszála 120 mm-rel emelkedik. A nem higanyos
mérõmûszereket szintén ennek megfelelõen kalibrálják. Újabban a kilopascal mértékegység
(1 hgmm = 1,33 kpascal) is használatos.
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A galambfélék családja meglehetõsen népes, szerte a világon
kereken háromszáz fajukat
tartják számon. Hazánkban ezek
közül mindössze négy, az örvös
és kék galamb, illetve a vadgerle
és a harmincas évek óta meghonosodott balkáni gerle él. Utóbbi dél felõl lépte át
az országhatárt, az elsõ példányokat 1932-ben Berettyóújfalun észlelték.
Hihetétlenül gyors terjeszkedésére jellemzõ, hogy néhány évtized alatt csaknem
egész Európát meghódította és ma már a brit szigeteken és Svédország déli felén
is fészkel.
Míg a vadgerle a ligetes erdõk, a nagyobb parkok a folyóarterek, a vasúti
töltéseket és utakat kísérõ akácosok jellemzõ madara, a balkáni gerle az ember
közelében, falvakban, városokban él. Az elõzõvel éllentétben, amely augusztusszeptemberben elvonul, a homokszínû, fehérrel szegett fekete nyakörvérõl könnyen
felismerhetõ balkáni gerle egész évben a költõhely közelében marad. A hímek kissé
monoton, többtagú búgását már kora tavasztól hallani tévéantennákról, villanyoszlopokról.
Galambféléink évente többször is költenek, az ágacskákból épített silány fészekben a két fehér tojásból 16-17 napi kotlás után kelnek ki a fiókák. Szüleik elõször
a begyükben képzõdõ túrószerû anyaggal, az ún. begytejjel etetik õket. A fióka az
öreg madár torkába dugja a csõrét és úgy nyeli a felöklendezett táplálékot.
A gerlék kífejezetten jól, gyorsan repülnek. A vadgerle gyakran látható nyáron az
utak szélén, ahol a betakarítás idején elhullott magokat, egyébként apró kavicsokat keresgél. Ilyenkor persze elõfordul, hogy késõn száll fel és a rohanó autóknak ütközik, de sajnos ugyanezt tapasztalhatjuk a fácánnal, a rigóval, a seregélylyel és még sok más madárral is.
A hazai galambfélék a balkáni gerle kivételével védettek. A kalitkában gyakran
látható kacagó gerle igazi hazája Afrika. Hím és tojó azonos színezetû, a fiataloknak még nincs nyakörvük. Néha teljesen fehér tollázatú, piros szemû albínó
példányok is akadnak. Tartsuk õket minél nagyobb kalitkában, a változatos magtáplálék mellett szükségük van apró kavicsokra és zöldségekre, például tyúkhúrra
is. Jó tartás mellett akár húsz évig is élhetnek.
Mindössze 18 cm hosszú a hazai díszmadárkiállításokon is látható gyémántgalambocska. Igazi hazája Ausztrália. Rendkívül melegigényes madár, csak 30
Celsiusfok felett érzi igazán jól magát.
Ilo.
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Betûhalmaz
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Az ábrában négyféle betûtípust fedezhetõ
fel. Válogasd szét fajtánként a betûket;
ezek helyes sorrendbe rakva egy közmondást eredményeznek. Egy-egy szó egyegy betûtípusból áll. Hogy szól a közmondás?
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Feljött a hold a Tiszára.
Csend borult a fûre, fára,
Szeged alatt a szigetnél
áll egy ócska halászbárka.
Holdvilágnál fenn a bárkán
halászlegény ül magában:
ül magában s furulyál;
furulyál az éjszakában.
A Tiszára a sötétség
gyászfátyolként terût hosszan:
gyászfátyolon a csillagok
csillogdálnak gyémántosan.
Talán épp a bárka alatt
lenn a vízben, lenn a mélyben
fekszik a nagy halott király,
halott király réges-régen.
Koporsója arany, ezüst,
s vasból van a burkolatja,
És a hármas koporsóban
a király a dalt hallgatja.

ád

ÉJJEL A TISZÁN
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(Ki írta a verset?)

Számolás jelekkel

Helyettesítsd be az azonos jeleket
azonos számjegyekkel úgy, hogy a
számok összege mind a vízszintes,
mind a függõleges sorokban egyformán 20-20 legyen!

Csomózd ki!

Egy vastagabb spárgát hurkolj össze úgy,
ahogyan azt a rajzon látod. Ha ez megvan,
erõsen szorítsd a spárga a-val jelzett végét a
kezeddel. Hol és hogyan kell a zsinór másik, b-vel
jelölt végét átbujtatni a hurkokon, hogy a csomók
kibomoljanak?
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Számítástechnika

@Mi kell az élményhez:
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Ahhoz, hogy a világhálóra csatlakozhassunk,
számítógépünknek meg kell felelnie bizonyos
alapfeltételeknek — mindenekelõtt képesnek kell lennie
arra, hogy a telefonhálózathoz csatlakozzon. Ehhez
szükséges egy modem, vagyis egy adatátviteli eszköz.
Az internetes kapcsolat szempontjából a legfontosabb
a modem sebessége, illetve a telefonvonal minõsége.
Általában elmondható, hogy egy 33,6 kbps-os modemmel már jó kapcsolatot teremthetünk. Az általunk kiválasztott szerkezetnek a Magyar Posta engedélyével kell
rendelkeznie. A modemvásárlás elõtt telefonvonalunk minõségérõl is érdemes
tájékozódni. Analóg vonalunkat digitálissá alakíthatjuk; erre sok körzetben
jelképes díj ellenében van lehetõség.
A régebbi, használt gép olcsósága mellett feltétlen elõnye az, hogy tovább már
nem avul, ráadásul, ha lehetõségeink engedik, azt bármikor újabb részegységekkel bõvíthetjük. Hátránya viszont, hogy alapfelépítését tekintve
szegényes, így sok mindenrõl lemaradunk, ami az internetet igazán vonzóvá teszi.

PANASONIC
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Már kapható a Panasonic legújabb, GD75 típusszámú
mobiltelefon-készüléke, amely karcsú, elegáns, és rengeteg
funkciót kínál.
A 88 g súlyú és 106 mm hosszú készülék belsõ antennával
rendelkezik, felhasználói élvezhetik a Panasonic GD95-ben
bemutatott grafikus felhasználói felületet.
A készülékben egy öt irányban mozgatható “botkormány”
van, és ikonok segítségével lehet navigálni. Elegendõ a kurzort a használandó funkció fölé helyezni, és a botkormányt lenyomni. A GD75 csengõhangok letöltését is lehetõvé teszi, sõt a letöltött hangok többszólamúak is lehetnek, de a telefon vibrációs jelzési módot is kínál.
A szöveges üzenetek megszállottjai számára a mobil számos sms-funkciót kínál,
mint például az Sms Chat. Ha megadjuk a másik fél telefonszámát, és saját
magunknak felhasználói nevet adunk, úgy tudunk sms-ezni, hogy nem kell minden
V. G. G.
egyes üzenetküldésnél megadnunk a másik fél telefonszámát.
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A búvársport, mint a nevébõl lehet következtetni, vízisport. Két fajtája létezik: a
tájékozódó úszás és az uszonyos úszás, ezen belül is a víz alatti BÚVÁRÚSZÁS
(BU) és a vízfelszíni USZONYOS ÚSZÁS (UU).
A tájékozódó úszás általában teljes búvárfelszerelésben (búvárruha, palack,
szemüveg...) történik. Minden versenyzõ kap egy különleges térképet. Nagyobb
vizekben (tó, tenger...) a víz aljára bójákat (3- vagy 5) tesznek. A versenyzõknek a
feladata, hogy a bójákat megtalálja, és megjelölje a térképen. Mindezt idõre.
Pontszámokat kapnak, ez alapján döntik el a helyezéseket. Az kap több pontot, aki
rövidebb idõ alatt találja meg a bójákat.
Az uszonyos úszás már versenymedencében zajlik. Különbözõ távjai vannak (50
m, 100 m, 400 m, 800 m, 1500 m). Az elõzõekben felsorolt távok vannak
búvárúszásból és felszíni uszonyos úszásból is, de búvárúszásból ezen kívül van a
gyermek korosztályban 15 m BU és a serdülõ korosztályban 25 m BU. Az 50 BU az
ifjúsági és a feletti korosztályban van.
Az uszonyos úszás a medence vizének a felszínén történik. Itt csak uszonyt és
pipát használnak.
A búvárúszás a medence alján történik. Ezen kívül ugyanaz, mint az UU, csak
Jocee
pipa helyett palackot használnak.

ÉRDEMES TUDNI, HOGY . . .
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A világon az elsõ postabélyeg 1840. május 1-jén jelent meg,
Angliában, Rowland Hill javaslatára.
Hazánkban 1850 óta használják a postabélyeget, de kezdetben
osztrák bélyegek voltak forgalomban, mert a szabadságharc leverése
után a Habsburgok nem ismerték el Magyarország függetlenségét, így
önálló postánk sem volt. Az elsõ ma-gyarországi postaszolgálatot I.
Ferdinánd szervezte meg Buda és Bécs között 1527-ben, amikor János királytól igyekezett
elfoglalni Magyarország fõvárosát. Az elsõ magyar postabélyeget Kossuth Lajos kérésére
Than Mór festõmûvész tervezte 1848-ban, sajnos a bélyeg nem jelent meg a szabadságharc
leverése miatt. A független Magyar Posta 1867 május 1-jétõl mûködik, s az elsõ bélyegeit
a bécsi nyomdában készítette, mert a budai állami nyomda csak 1871-re készült fel bélyegnyomtatásra.
Marx és Engels arcképe a világon elõször magyar bélyegeken jelent meg, 1919-ben, a
Tanácsköztársaság postája adta ki.
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Sérülékeny testrészek
A statisztikákból kiderül, hogy a legsérülékenyebb testrészek a különféle sportágakban,
különbözõ szinteken. Egy felmérés szerint az orvossal kezeltetett
sérülések közül a legtöbb (24%) a térdet érinteni, majd a lábikra és a sarok (s benne az
Achilles-ín, lásd késõbb) következik 14%-kal.A további sorrend: könyök 13%; sípcsont 10%;
váll 9%; csípõ és comb 9%; fej és arc 7%; boka és láb 5%; csukló és kéz 4%; has 4%; ágyék
1%.
Edzés, bemelegítés
A játék-, illetve versenyidény elején és végén különösen gyakoriak a kisebb-nagyobb
sportsérülések. Ennek a megfigyelésnek nemcsak az a magyarázata, hogy állóképességük
Maximumát a játékosok, illetve versenyzõk az idény derekán érik el. A mozgás összehangolása és szellemi összpontosítás is fontos feltétele a biztonságos sportolásnak. A
versenyidény elõtti felkészülési idõszakban, illetve egy hosszúra nyúlt versenyidény végén,
amikor fokozódik a stressz, csökkenhet a sportolók összpontosító képessége.
A meccsek, versenyek elõtt a sportolóknak tanácsos bemelegítõ gyakorlatokat végezniük,
amelyek ellazítják a merev izmokat, ízületeket, élénkítik a szívverést és a vér áramlását az
erekben, s a szellemi energiákat is a test felé irányítják. A bemelegítés a törzs és a végtagok különbözõ izmainak és ízületeinek nyújtásából, behajlításából áll.
A sportsérülések típusai
A sportsérülések és azokkal összefüggõ bajok többféleképpen osztályozhatók. Bizonyos
típusaik egyik vagy másik testrész tartós, fokozott igénybevitelével állnak összefüggésben.
Ezzel függ össze az ízületi kopás és több más, rendszerint idõsebbeknél fellépõ panasz.
A sportok és sportszerû tevékenységek két csoportba oszthatók. Az elsõ csoportba tartozók ismétlõdõ mozgással járnak, például a futás, az úszás, az evezés vagy a
kerékpározás. Az e sportok mûvelése során fellépõ sérülések többnyire belülrõl fakadnak,
az ismétlõdõ mozgások és a túlerõltetés következményei - jó példa erre a teniszkönyök.
A második csoportba tartozó sportokra a szüntelenül változó mozgás jellemzõ. Ide tartozik
egyebek között a foci, a rögbi, a jégkorong, a krikett és a kosárlabda.
Sérülések pedig a sportolók egymással vagy felszerelési tárgyakkal való heves
ütközésekor keletkeznek. A gyakorlatban a sportorvosoknak a legtöbb munkát elsõsorban
az izmok, a csontok és az ízületek gyógyítása ad. Ezek a mozgásokban részt vevõ legfontosabb testrészek fogják föl az ütközések erejét. A sporttal kapcsolatos bajok többsége
úgynevezett lágyszövetes elváltozásokkal jár - húzódással, rándulással ,vágott sebbel,
zúzódással és hasonlókkal. Ezek miatt sokszor nem is megy a beteg orvoshoz, elmúlik a baj
magától is.
Az izmok sérülései
A meghúzódott vagy túlerõltetett izomban általában valamilyen heves vagy szokatlan mozdulat következményeként a kicsiny rostok egy része elszakad. A károsodott izom rendszerint összehúzódik, és az izmon belüli vérzés következtében megduzzad. Érzékennyé
válik, esetleg fáj is, és nem tudja maradéktalanul ellátni feladatát. Az ilyen izmot be kell
pólyálni vagy valamilyen kötéssel rögzíteni, pihentetni kell. Izomszakadásról akkor
beszélünk, ha olyan sok rost károsodik, hogy az izom folytonossága megszakad. Ez már
igen súlyos sérülés, korházi kezelést igényel.
Cseh Roland 5.B Tudás fája: Emberi test: 185, 186, 187 eleje
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DIÁKOLIMPIAI VÁLTÓ
VERSENY
Fiú
I. korcsoport
“A” csapat: 2.hely
(Csányi Attila, Czakó
Dávid, Csöntör Csaba,
Gerencsér Tamás,
Turuczkai Márk, Rácz
Tamás)
“B” csapat: (Halmai
Péter, Rancsek Zoltán,
Olajos Tamás, Paulik
Gergõ, Uhrin László,
Jován Richard)
Leány:
“A” csapat: 1.hely (Széplaki Dóra , Szatmári
Regina, Dancsó Dalma,
György Kata, Tóth
Nikoletta, Mogyoróssi
Kitti)
“B” csapat: (Szabó
Melinda, Tóth Boglárka,
Nagy Zsuzsa, Horváth
Dorina, Betlehem
Orsolya , Szilágyi Éva)
II.korcsoport
Fiú: „A” csapat: 2.hely
(Pataki Bence, Paulik
Mihály, Jova Levente,
Hutkai Norbert,
Varsandán Áron, Nagy
István)
“B” csapat: (Góber
Dávid, Nagy László, Ko-
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ÖSSZETETT CSAPAT
ÉS EGYÉNI BAJNOKSÁG
I korcsoport
Fiú: 6 hely (Tagok: Uhrin
László, Csiki Ádám,
Paulik Gergõ , Halmai
Péter, Rácz Tamás,
Roncsek Zoltán)
Csapat:
Leány: 1.hely (Szatmári
Regina, György Kata,
Mogyoróssi Kitti,
Széplaki Dóra Tóth
Nikoletta, Horváth
Dorina)
Egyéni:
Fiú: 3.Rácz Tamás
Leány:1.Mogyoróssi Kitti
II.korcsoport
Fiú: 1.hely (Pataki
Bence, Nagy István,
Varsandán Áron, Paulik
Mihály, Nagy László,
Jova Levente)
Csapat:
Leány: 6.hely (Horváth
Alexandra, Greksza
Petra, Turuczkai
Barbara, Bán Erika,
György, Anna , Sajtos
Tünde)
Egyéni:
Fiú: 2.Nagy István
4.Varsandán Áron

III.korcsoport
Fiú: 2.hely (Varsandán
Milán, Csernus Dávid,
Nagy Ferenc, Kóti Ferenc, Kabódi Norbert,
Lénárt László)
Csapat:
Leány: 2.hely (Zámbó
Ildikó, Nagy Anita,
Debreczeni Hajnalka,
Pribela Lilla, Csizmadia
Éva, Máté Emese)
Egyéni:
Fiú: 5.Varsandán Milán
6.Lénárd László
Leány: 1.Nagy Anita
6. Zámbó Ildikó
7.Pribela Lilla
IV.korcsoport
Fiú: 4.hely (Kádár
Tamás, Bárány János,
Erdei István, Rózsa
László, Szilágyi Csaba,
Kiss Péter)
Csapat:
Leány: 1.hely (Szabó
Szilvia, Gyõrfi Emese,
Marton Lilla, Kiss
Zsanett, Szabó Adrienn,
Benkõ Krisztina)
Egyéni:
Fiú: 2.Kádár Tamás
Leány: 1.Szabó Szilvia
3. Marton Lilla
4. Gyõrfi Emese
5. Kiss Zsanett
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HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY
GYORSSZERVÍZ
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Hegedûs Ivett, Máté
Emese)
IV. Korcsoport
Fiúk:
“A” csapat: 3. hely
(Rózsa László, Bárány
János, Kiss Péter, Kádár
Tamás)
“B” csapat: 8. hely (Kulcsár Krisztián, Sárközi
Tamás, Szilágyi Csaba,
Börcsök László)
Leány:
“A” csapat: 1. hely
(Benkõ Krisztina, Gyõrfi
Emese, Marton Lilla,
Szabó Szilvia)
“B” csapat: 6. hely
(Szabó Adrienn, Jellinek
Henrietta, Varga Anita,
Kiss Zsanett)
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csomba Csaba, Balló
Balázs, Orovecz Tamás,
Mazán Norbert)
Leány:
“A” csapat: 3.hely
(Horváth Alexandra,
Bán Erika, Turuczkai
Barbara, Zsilák Zsanett,
Kiss Ágnes, György
Anna)
“B” csapat: (Greksza
Petra, Volencsik Anna,

Szatmári Csilla, Szabó
Nikolett, Sajtos Tünde,
Bánfi Vivien)
III. Korcsoport
Fiúk:
“A” csapat: 4. hely
(Lénárt László, Kabódi
Norbert, Varsandán
Milán, Nagy Ferenc)
“B” csapat: 5. hely (Máté
Szabolcs, Urszuly Gergõ,
Kóti Ferenc, Csík
Szilárd)
Leány:
“A” csapat: 2. hely
(Zámbó Ildikó,
Vidákovics Evelin,
Csizmadia Éva, Nagy
Anita)
“B” csapat: 7. hely
(Debreczeni Hajnalka,
Domokos Kinga,
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