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Kedves olvasók! A szerepjátékokról szeretnék nektek beszélni. Ez egy egészen különleges
játék típus, amely annyira alapvetõ kategória, mint a kétszemélyes játékok,vagy a
sportjátékok kategóriája, csak húsz évvel ezelõtt találták ki.
A játék egyik alapvetõ újdonsága, hogy a játékosok nem egymás ellen játszanak, nem
egymás elpusztítására törekszenek, hanem képzeletbeli ellenfelekkel küzdenek meg,
egymást segítve. Persze ez eddig majdnem ugyan az, mint egy számítógépes játék. Ezekben
a szerepjátékokban azonban a játékos egy részletesen kidolgozott személyiséget ún. karaktert alkot magának. Ennek a karakternek a tulajdonságai, képességei egyaránt fejlõdhetnek, és ezek után egyre keményebb és nehezebb kihívásokkal nézhet szembe. Ez részben a
végtelen változatosságot, részben pedig a gyakori sikerélményt biztosítja. A játékos minden újabb játékban ugyan azt a személyiséget alkotja, így az eddig elért tudása, a tapasztalata, a tárgyai, amit egy korábbi alkalommal szerzett, megmarad és felhasználható
késõbb is.
Ezeknek a játékoknak több fajtája van. Van levelezõs, van olyan amit “élõben”, van olyan
amit interneten keresztül és van olyan amit számítógépen játszanak. Bár ez az utóbbi nem
annyira nyerte el a tetszésemet, mert igazán jó szerepjátékra nem ad lehetõséget, de azért
(Csepregi Dániel 7.b)
itt is vannak kivételek.
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A DARU
A szépen krúgató darumadár a századforduló táján még fészkelt
Magyarországon, utoljára a fonyódi berekben 1910 körül. Azóta
csak vonulás idején érinti hazánkat, kisebb csa-patai néha át is
nyaralnak a Hortobágyon. Vonuló darvakkal elsõsorban a Dunától
keletre, de fõképpen a Tiszántúlon találkozhatunk, tavasszal március-áprilisban, õsszel október-novemberben. Novemberben a
Hortobágyon akár hatvanezer daru is összeverõdhet. Õsszel soká
elidõznek nálunk, a tavaszi vonulás ezzel szemben gyors, a csapatok néha nonstop repülnek át a Kárpát-medence felett. A daru a
magasban kinyújtott nyakkal, csapatban többnyire V alakban repül, rendszerint messzire
hallható krúgató hangja hívja fel rá a figyelmet.
A PIROSLÁBÚ CANKÓ
Téli szállásáról márciusban érkezik, áprilisban már költ: Szikes
legelõkön, tavak közelében lévõ vizenyõs, tocsogós réteken,
leeresztett halastavak iszappadjain figyelhetjük meg. Dallamos
kiáltása jellegzetes, a repülõ madáron a szárny hátulsó szegélyén
lévõ széles fehér csík, valamint háta alsó felének fehérsége tûnik
fel. Rovarokból, azok lárváiból és apró rákokból álló táplálékát a
sekély vízben vagy a tocsogók között keresi. Fészke közelében jajgatva kering az arra járó ember körül.

S

3-a
Új ág
Egy asszony élete

3

Egy asszony élete
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Választottak és Linda elkezdte elkészíteni.
Késõbb ...
- A leves kész! - Linda mondta Katinak
- Jó, akkor vidd ki!
A lány kivitte a levest, feltálalta és elment. Hozzáfogtak az evéshez és
beszélgettek.
- A levest úgy látom, megették, mehet a második?
- Mehet.
A másodikat is feltálalta Linda. De egy 18 éves fiú is az asztalnál ült. És
gyorsan megette a másodikat, hogy bemenjen a konyhásokhoz, fõleg ahhoz a
lányhoz, aki feltálalta az ebédet, mert nagyon megtetszett neki. Az édesanyjától
elnézést kért és azzal elment az asztaltól. Az asszony gõgösen a fia után szólt:
- Hová mész kisfiam?
- Ö … csak sétálni megyek. És ez a fiú bement a konyhásokhoz.
- Na mindjárt készen van a desszert! - Linda
- Remek, de én attól tartok, hogy nem kérek. - a fiú.
Linda háta mögött megszólal valaki. A lány megfordul, végigméri a fiút, és
ijedtében megkérdezi tõle:
- Ön meg mit keres itt? - Csak annyira hasonlítasz az anyám legjobb
barátnõjére, Barbarára.
Kedves olvasóm mit hisz? Kiderül az igazság? Megtudja majd Linda, hogy kik a
szülei? Fojtassuk tehát tovább …
- De kérlek, ne nézz rám ilyen riadtan, ne félj tõlem!
- Csak ... még soha nem állt ilyen közel hozzám gazdag úr.
- Ó bocsáss meg. De olyan gyönyörû vagy és olyan szép és olyan szépen
beszélsz. Az nem lehet, hogy te csak egy egyszerû konyhalány vagy, aki az
ebédlõben felszolgál. Biztosan, sõt egészen biztos, hogy te sem vagy
szegényebb, mint én, hisz olyan selymes és puha és tiszta az arcod. - És a
fiú végigsimított az arcán. Linda köszörülte a torkát és azt mondta:
- Elnézést, de kiviszem a desszertet is.
A fiú bólogat, és azt mondja:
- Jó.
Linda kivitte a süteményeket is és feltálalta. A fiú teljesen beleszeretett a
lányba, mondhatjuk azt is, hogy "szerelem elsõ látásra".
Linda visszament a konyhába, és megkérdezte a Fiútól:
- Mit is mondtál, kire hasonlítok?
Barbarára, aki az anyám barátnõje, és szerintem a te anyád. Szerintem te gazdag
vagy, csak nem tudsz róla. Ámbár nem tudom, hogy kerültél ide, de te nem lehetsz
szegény.
- Az én nevelõanyámat is úgy hívják, hogy Barbara.
És Linda elkezdett mosogatni.
- De nem értem. Hogy kerültél ide?
- Mért kérdi ezt?

(folytatjuk)
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A 900 kilométer hosszú észak-anatóliai törésvonal mentén az utóbbi 60 évben tucatnyi, a Richter-skála szerinti 7-es fokozatúnál erõsebb földrengés pattant ki (a világon
eddig észlelt legnagyobb rengés 9-es fokozatú volt). A törésvonal környezete a Föld
leginkább földrengésveszélyes zónái közé tartozik.
A gyakori földrengések magyarázata a törésvonalnál egymásnak feszülõ kõzetlemezek mozgása nyomán felhalmozódó gigantikus energiákban rejlik. A lemezek évente
átlagosan 2,5 centiméternyit mozdulnak el egymáshoz képest, a haladás azonban nem
egyenletes: egy-egy elmozdulás elõtt a feszültség hosszasan halmozódik, majd intenzív
földmozgást okozva kipattan, s a két kõzetlemez néhány milliméternyit vándorol.
Ezután ismét gyûlni kezd az energia, mindaddig, amíg újra mozgásba nem tudja hozni
a lemezeket.
A törökországi földrengéssorozatot elindító 1939-es erzincani földmozgás óta a
rengések epicentruma folyamatosan nyugati irányba “vándorolt”, egészen az idén
augusztusi izmiti katasztrófáig. E jelenség nyomán alkották meg a kutatók azt a dominóelméletet, amely szerint egy-egy nagyobb földmozgás mindig elõkészíti a törésvonal mellett a következõ rengést. Az elmélet alapján korábban azt feltételezték, hogy a
következõ “dominó” Isztambult rengeti majd meg. Bár a legutóbbi kajnaslii földmozgás Isztambultól keletre történt, sokan még most is úgy gondolják: a Boszporuszparti metropolis ezzel még nem került le a veszélyeztetettségi lista élérõl.
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Abu-Ubaid Abdalláh el Bakri arab tudós (1040-1094) “asszonyok városáról” ír, ahol a
nõk földeket és rabszolgákat bírnak. A rabszolgák ejtik õket teherbe, és ha valamelyikük
bármikor fiút szül, akkor azt megöli az anya. Lovagolnak és hadra kelnek, bátrak és vakmerõek.
A szarmatákat asszonyok kormányozták: nem csak vezéreik voltak nõk, hanem papjaik is. Ezt a régészeti ásatások megerõsítették.
I. Péter cár orvosa, Gotlieb Schober a Kaukázusban örmény kereskedõktõl tudta meg,
hogy a hegyek között csak asszonyok élnek. Õk uralkodtak a legnehezebb házimunkát
végzõ férfiak felett, eltiltották a férfiakat a fegyverszolgálattól, míg maguk tökéletes
fegyverforgatók.
Afrikában is mély hagyományai léteznek az asszonyi államnak. Dioros Siculus szerint
a mai Líbia helyén teremtették meg nõk a birodalmukat. “Férjeik a háztartásban teljesítik amazon asszonyaik parancsait, de nem vesznek részt a hadjáratokban vagy a
kormányzásban. Gyermekeik gondozását a családban a férfiakra hagyják, akik tejen és
hígkásán nevelik fel õket. A lányok mellét kiégetik, mert a csatákban a mellek zavarnák
a harcos asszonyokat a fegyverek kezelésében”.
Francesco Alvarez portugál szerzetes Etiópiából hozta a hitt az
asszonyok királyságáról, amelyben a királynõ legidõsebb lánya
örökölte a királyi címet. Kiváló harcosok és a nyilazás mesterei
voltak.
A délkelet-afrikai Monomotapa Birodalom királyának leg-bátrabb csapatai az asszonylégiók voltak. Nagy területeken
magányosan éltek, és idõrõl idõre kedvük szerint választhattak
férjet maguknak.
Az utolsó dahomeyi király, Behanzin (I844-1906) 4000 fõnyi asszonygárdája tagjai eltávolították a jobb mellüket. A harci amazonok egyik kezükben puskát, a másikban harci bárdot szorítottak. Õk szálltak szembe a francia gyarmatosító katonasággal.
Ismeretes, hogy Asóka indiai császárt is asszonygárda
védelmezte.
Szerte a világon léteztek kisebb-nagyobb asszonykirályságok, bátor amazonok
közösségei. Tagjaiknak a beszéde, a nyelve is eltávolodott a férfiakétól, például egyes
brazíliai törzseknél, az Észak-Afrikában elõ tuaregeknél, a japán nõknél. Titkos “asszonynyelvek” is kialakultak, például a Mississippi vidékén élõ nacse indiánoknál: saját
tikos nyeleket, zsargonjukat csak az asszonyok maguk értették.
Az “amazon” kifejezésre több elfogadható magyarázat van. Mivel az antik szerzõk
szerint az amazonok fél mellüket kiégették (a nyíl használatának megkönnyítése végett)
és a mell görögül “mazosz”, “amazosz” annyit jelent: magát a mellétõl megfosztó, mellét
elveszítõ. Más kutatók szerint viszont ez a szó óiráni eredetû. Elsõ formájában pedig így
hangzott: “ama-zen” - vagyis az “asszonyok összessége”, “valamennyi asszony.
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Hol van az a hely, ahol könyvvásárlás közben beszélgethetünk újdonsült
indonéziai ismerõsünkkel, miközben megnézzük venezuelai barátunk épp e
percben készült rajzát, s ez alatt egy idõben nézegetjük a párizsi Louvre és a
New York-i Metropolitan mûalkotásait? Kitalálta? Otthon, a karosszékben! S
mindezt köszönhetjük századunk kommunikációs csodájának, az
Internetnek.
TÖRTÉNELEM
Amerikában kezdõdött, még a hetvenes években. Kifejlesztettek a hadseregnél egy olyan
telekommunikációs hálózatot, amely akkor is mûködött, ha a hálózat valamelyik láncszeme
megsérült. Ezt úgy érték el, hogy az összeköttetés megszakadása esetén a számítógépek
automatikusan kerestek egy másik, megkerülõ útvonalat, melyen az adatok továbbra is eljutottak a célhoz. Mindezt úgy, hogy a használók nem is vettek tudomást a hibáról. Ez a minden eddiginél biztonságosabb rendszer annyira jól sikerült, hogy a mûködés elve a mai napig változatlan.
Ahogy ez a hálózati rendszer átkerült a polgári használatba, a fejlõdés már megállíthatatlan
volt. Elõször az egyetemeken, majd a mindennapos használatban, végül átlépve Amerika
határát, az egész világon rohamosan elterjedt.
VILÁGHÁLÓ
Képzeljünk el egy hatalmas, az egész világot átszövõ úthálózatot. Vannak autósztrádák,
csomópontok, kisebb bekötõutak. Bárhonnan bárhová el lehet jutni, de nemcsak egy módon,
hanem sokféleképpen. Ha egy utat lezártak, van kerülõút. Pontosan ugyanígy van ez az
Intemeten is. Ha mondjuk, kapunk egy levelet Ausztráliából, soha nem tudjuk meg, hogy a levél
elsõ fele Japánon át, a második fele Norvégia érintésével jutott el hozzánk egy tenger alatti kábelen, míg a közepe mûholdon át érkezett meg. Mi csak azt látjuk, hogy ausztrál barátunk egy
képet is mellékelt üdvözlõ soraihoz.
CSAK EGY FOTEL
Mi kell még a fotelen kívül? Természetesen telefonvonal. Ezen kívül szükségünk van egy
számítógépre is. Nincsenek különleges követelmények, de nem árt, ha korszerû és gyors a
gépünk. Ha a grafikus lehetõségek összes elõnyét élvezni akarjuk, kell még egy ilyen operációs
rendszer is, ez legtöbbször a Windows. És most jön egy nagyon fontos kellék: a modern. Ez a kis
szerkezet köt össze bennünket a világhálózattal. Számítógépink jeleit átalakítja úgy, hogy azok
egy közönséges telefonvonalon továbbíthatók legyenek.
S ha mindez már megvan, egyetlen teendõnk maradt: felkeresünk egy olyan céget, amely
Internet-szolgáltatással foglalkozik. Ez annyit jelent, hogy ez a cég fogadja a telefonvonalon
befutó hívásunkat, és összeköt bennünket a hálózattal. Kapunk ettõl a szolgáltatótól néhány
programot is, melyek szükségesek lesznek a kapcsolathoz, és általában segítséget is az elsõ
lépésekhez.
Ha minden sikerült, nyugodtan hátradõlhetünk a fotelunkban, kezdõdhet a szörfözés! A kapcsolat létrejötte azt jelenti, hogy otthoni számítógépünk a több millió hasonló számítógépbõl álló
világhálózat egy hálószeme lett.
HTTP :// WWW ...
Így kezdõdik a legtöbb Internet-cím, amelyekkel mostanság már minden valamirevaló hirdetésen, tévémûsorban találkozhatunk. Mit is jelem ez a furcsa betûhalmaz?
Az Internet legnépszerûbb, legismertebb része a www, azaz World-Wide-Web, magyarul
Világméretû Háló. Ezt jelenti ez három ”w” betû. Az a szabvány, amelyik lehetõvé teszi, hogy a
képernyõnkön akár egy magazinban, szép, színes formában jelenjék, meg mondjuk a Louvre oldala, a HTTP, Hypertext Transfer Protocol, a web-oldalak megjelenítési és átviteli szabványa.
ÉS VÉGÜL A SZÖRFDESZKA
A valóban szép magazinlapok képernyõre varázslásához szükségünk van egy úgynevezett
böngészõprogramra. Manapság már több ilyen mindentudó “szörfdeszka” áll rendelkezésünkre.
A légkedveltebbek közül kettõ: az Internet Explorer ingyen “kapható”, a Netscape pedig csekély
összegért szerezhetõ be. Ezek az összkomfortos programok mindent tudnak: megszervezik
internetes levelezésünket, eljuthatunk velük bárhová a hálózaton, sõt kedvenc helyeinket
kívánságunkra meg is jegyzik, hogy legközelebb már könnyen visszataláljunk ide.

S

7

Drog

3-a
Új ág

JÓ TUDNI!

Ilo

vs

zk

y

Á

rp

ád

Testi függés: az emberi szervezet hozzászokott a
kábítószerhez, melynek hiánya elvonási tüneteket
eredményez.
Elvonási tünet: Akkor jelentkezik, ha a szervezet nem
kapja meg a napi megszokott mennyiségû kábítószerét. Rosszullét, fájdalmak, szélsõséges esetben halál
következik be.
Lelki (pszichés) függés: a drogfogyasztó úgy érzi,
életviteléhez a drog elengedhetetlenül szükséges. A
testi függés megszûnik egy- 2-5 hetes intenzív
elvonókúra során. A pszichés függés még évekig fenn
áll.
Tolerancia: hozzászokás. A szervezetnek már nem elegendõ a korábbi drogmennyiség, a kívánt hatás eléréséhez egyre emelni kell az adagot.
Szerves oldószerek, szipu. Korábban hazánkban az egyik legelterjedtebb
droghasználati forma a szipuzás volt. Ennek oka olcsóságában, könnyû hozzáférhetõségében rejlett. Fajtái: aerosolok,(spray-k) ragasztószerek szerves oldószerek,stb.
CANNABIS (vadkender, hasis, marihuána). A cannabis a legnépszerûbb illegális drog.
Gyakran cigaretta formájában szívják. A hasis: barna gyantás massza, amit apróra
darabolva kevernek össze a dohánnyal,vagy speciális pipával szívják el. Hatásai:
relaxáció, beszédesség, jó közérzet, különös fogékonyság a zenére és a színekre.
Ritkán szorongás, érzéki csalódások. Veszélye: Fõ veszélyforrás maga a bódult
állapot, melyben közlekedési és egyéb balesetek fordulhatnak elõ. Testi függés nem
alakul ki, pszichés függés annál inkább. "Beugró" szernek tartják: általában egy idõ
után a használója valami erõsebb "anyagra" vágyik. Mint a dohányzás, hosszú idejû,
rendszeres és nagyobb mennyiségû használata esetén légzõszervi betegségeket
okozhat.
Stimulánsok Ezek a drogok az központi idegrendszert izgatják, élénkiítõ hatásúak. A
legelterjedtebb illegális izgatószer.. Régebben tabletta formájában volt a "drogpiacon",
mostanában inkább fehér por formájában árulják, melyet többnyire felszippantanak,
vagy vénába injekcióznak. Hatása 3-4 órán át tart. A tolerancia hamar kialakul.
Gyakori fogyasztói igen kellemetlen mellékhatásokat érezhetnek mint pl. alvászavar,
étvágytalanság, viszketegség, szorongás, zavartság. Még hosszú idejû, rendszeres
használat után sem lépnek fel a drog hirtelen elhagyása után súlyos elvonási tünetek,
bár fáradtságérzés, éhségérzet, depresszió jelentkezhet. Ez utóbbi öngyilkosság veszéIlo.
lyét rejti magában!
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Legek

A legnagyobb
mozgó gép
A Big Muskle
önjáró
kotrógépet 1969
és 1991 között
használták a
szénbányászatban az USA
Ohio
államában.
Több mint 12
ezer tonnát
nyomott, és
óránként 18
ezer tonna
földet mozgatott meg.

S

A legmélyebb vasúti alagút
Az 1988-ban megnyitott Szelkanalagút - amely két japán szigetet,
Honsut és Hokkaidót köt ossze - a
tengerszint alatt 240 m-re vezet.
53841 méterrel egyben a Föld
leghosszabb vasúti alagútja is.
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A legmagasabb épület
Amikor 1996-ban hegyes
csúcsokkal emelték meg
a Kuala Lumpur-i
(Malajzia) Petronastornyokat, az épület összmagassága 452 m-re
nõtt.
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Helyezd el az ábrában
a számdominókat úgy,
hogy mind vízszintesen, mind a függõleges
sorokba kerülõ
számok összege huszonöt-huszonöt
legyen!
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A holland joghuból fejlõdöt ki a 18.század végen. Ezért csonka vitorlát hordott, e fölé
azonban meg csúcsvitorla is került. Elöl az orrábocon három darab háromcsúcsú elõvitorla feszült, ezek a kétárbocos joght elõárbocát helyettesítették. A kutternek összesen öt
vitorlája volt.
A joghthoz hasonlóan a kutter is gyors
járású hajó volt, az angolok ezért csempészek üldözésére használták. Azok tiltott
módon és óriási mennyiségben teát,
dohányt, szeszt és más árut hoztak be a
szárazföldrõl Angliába. A kutterok a vámhivatalokhoz tartoztak, s a csempészek elleni
harcra is fel voltak fegyverezve. A csempészek ugyanis szintén kutterokat használtak, s ezekrõl az ágyúk sem hiányoztak. Így
csökkent a hajó raktere, de ágyúk nélkül a
kalózok vállalkozása nem járhatott sikerrel.
Az angol vámhivatal nagyszámú hajórajt
vetett be a partvidékeinek védelmére, és
kegyetlen harcot folytatott a csempészekkel
szemben. Híres volt a Swift nevû kutter,
mely 100 tonna teherbíró képességgel épült, 50 fõnyi személyzettel és 16 ágyúval hajózott.
Egy másik híres csempészkutter, a Ranger 250 tonna vízkiszorítású volt, 22 ágyúval s majd
100 fõnyi legénységgel cirkált. Valószínû, hogy ezekbõl a hajókból fejlõdött ki késõbb az õr
és felderítõ hajó. Nagyobb volt, mint szlup, de kisebb, mint a korvett.
Bacsa Attila 7.b (Kiss Márton 5.b gépelése)
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- Miért van a nõknek 24 csonttal több mint a férfiaknak ?
- Mert még mechanikus az agyuk.
- Hogyan lehet vízbe fojtani egy nõt ?
- Tükröt teszel az úszómedence aljára.
- Miért sikálja a rendõr a sakkfigurát ?
- Nehogy matt legyen.
- Mi a különbség a rendõr és az üzletember között
?
- Az,hogy a rendõr azt hiszi,hogy kétszer kettõ az
öt,de az üzletember tudja, hogy négy,de kevesli.
- Miért nem eszik a rendõr narancsot reggel?
- Mert úgy tanulta,hogy déli gyümölcs.

- Honnan lehet tudni,hogy egy skót
hajó megy a tengeren ?
- Egyetlen sirály sem repül utána.
- Mit tesz a skót vadász ha fázik ?
- Közelebb húzódik a tûzrakóhelyhez.
- És mit csinál ha akkor is fázik ?
- Még közelebb húzódik.
- És ha ez sem segít és még mindíg
fázik?
- Kénytelen lesz meggyújtani a tüzet.
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AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI
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Gombkötõ Zoltán

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY
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KOSZORÚS OSZKÁR
KÖNYVESBOLTJA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.
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