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A farsang hossza hazánkban éppúgy, mint más európai országokban, a húsvéthoz igazodott. A vízkereszttõl húshagyókeddig tartó
idõszak a farsang idõszaka.
Tuskóhúzás
A farsangi “lakodalmas” játékok közül leglátványosabb a nyugatdunántúli rönkhúzással, tõkehúzással összekötött mókaházasság.
Rábatótfalun például 31 méter magas fát döntöttek ki, s ezt húzták
végig a leányokból, legényekbõl alakult párok a Szentgotthárdtól
Rábatótfaluig vezetõ úton. 168 jelmezes figura vett részt a
felvonulásban: az álmenyasszonyokon és álvõlegényeken kívül a
násznép, ördögök, jósok, bohócok, “orvosok” stb. A menet kétszer
is megállt és tréfás esküvõ játszódott le. A rönkhúzást
(tuskóhúzást) olyankor rendezik meg, amikor a községben az esztendõ során nem volt lakodalom. Régebben az ország sok részén
szokás volt húshagyókedden a pártában maradt lányokkal tuskót
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húzatni.
Felsõberkifalun és Katafán némileg másként ment a rönkhúzás. Felsõberkifalun szabályosan
végigjátszották a lakodalmat, a vendéghívogatástól az esketésig, a különbség csak az volt, hogy pl. a
vendéghívogatók álarcot is vettek magukra, különben szabályos lakodalmat rendeztek, amit mindenki komolyan vett. Volt sütés, fõzés, tánc csakúgy, mint az igazi lakodalomban. Természetesen az
esketési szöveg itt is tréfás-gúnyos volt, versbe is szedte néhány vállalkozó kedvû legény.
Katafán nem volt ilyen teljes lakodalomutánzás, ott a helyi ifjúsági szervezet rendezte a
tuskóhúzást, a võlegény és a menyasszony egyaránt nagyon fiatal volt, és a kísérõk is inkább még
gyermekek, mint serdülõkorúak. Azért mindenki nagyon jól szórakozott. A tuskó elárverezésébõl
befolyt pénzt azután az ifjúsági szövetség kapta, és kulturális célkitûzései megvalósítására fordította. A násznépet követõ álarcos jelmezes menet is különbözött az elõbbiektõl, másféle maskarákat
lehetett látni, de az ördög, a bohóc itt is jelen voltak.
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AZ ELSÕ MAGYAR ORVOSNÕ

Ilo

A neve gróf Hugonnai Vilma. Zürichben szerzett diplomát 1879.
február 3-án, mivel hazai egyetemre nõt orvostanhallgatónak akkor
még nem vettek fel. Egyébként õ volt az egyetlen magyar orvosnõ,
aki érettségi nélkül iratkozott be egyetemre. Mert tanult ugyan a
pesti leánynevelõ intézetben, de ott érettségi nem volt. Merõ
szerencse, hogy Svájcban akkoriban nem is követeltek érettségit az
egyetemi felvételhez.
Családja nagy nehezen belenyugodott, hogy nõ létére egyetemet
végezzen, de tanulásához anyagilag hozzájárulni nem volt hajlandó,
így Vilma grófnõ saját értékeit tette pénzzé, hogy a tandíját fedezni tudja.
Doktorrá avatása után 8 nappal már hazajött, de 18 évi szívós munkájába tellett, hogy
diplomáját itthon elismertesse. Addig csak bábai állást ajánlottak neki.
Küzdelmes életét többen is megírták. Köztük Kertész Erzsébet Vilma doktorasszony címmel.
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A közoktatásban 1,6 millióan kapnak új diákigazolványt. A dokumentumokat folyamatosan gyártják, az intézmények egy részébe már elküldték az igazolványokat. Az
okmány a közoktatásban 199, a felsõoktatásban 995 forintba kerül, és a ta-nulók esetében
egy; a hallgatók esetében pedig fél évig lesz érvényes.
A diákigazolvány birtokosa mindenekelõtt utazási kedvezményeket vehet igénybe. A nappali és esti tagozatos diákok valamennyi utazásuknál egységesen 67,5 százalékos engedménnyel vásárolhatják meg jegyüket.
A dokumentum felmutatásával továbbra is igénybe vehetõk az eddigi kedvezmények. Így
például a közgyûjtemények vagy a sportlétesítmények és sport-események látogatásakor,
engedményes belépõjegyet vásárolhatnak a diákok.
Az elképzelések szerint késõbb az igazolványt bankkártyaként, adattárolásra vagy elektronikus beléptetõ rendszerhez is lehet majd használni.
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Roham jelentkezésekor a gyereket nyugalomba kell helyezni, lefektetni a földre, s
lehetõség szerint környezetébõl eltávolítani azokat a tárgyakat, amelyek sérülést okozhatnak. Tegyenek a feje alá például egy kabátot vagy bármilyen puha dolgot, ruháját a
nyakánál, derekánál lazítsák meg. Fordítsák oldalra, hogy az ilyenkor fokozottabb nyálzás
ne okozhasson félrenyelést, légúti elzáródást (aspirációt). Nem szabad a szájába kemény
tárgyat tenni, mert az kitörheti a fogát, esetleg a garat mozgása miatt a torkába kerülhet,
lenyelheti. Lefogni sem szabad, csak finoman megfogni, mintegy irányítani mozgását, hogy
kezével, lábával ne kaszáljon, ne üsse magát a padlóba, bútorokba. Nyugodtan, megnyugtatóan kell viselkedni. A roham általában egy perc alatt lezajlik.
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TOP 10
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1. CHER - Believe
2. BOYZONE - No Matter What
3. VENGABOYS - We Like To Party
4. SHYGYS - Szeress akkor is,
ha néha fáj
5. NIELS VAN GOGH - Pulverturm
6. TNT - Bele vagyok zúgva
7. DOWN LOW - Once Upon A Time
8. AEROSMITH -I Don’t Want
To Miss A Thing
9. HAPPY GANG - Sokáig voltam távol
10. KOZMIK - Kozmix a házban

Küld be a 3-as Újság
szerkesztõségébe
(Ambrus László 6.b)
azt a 10 slágert, ami
Neked a legjobban
tetszik!
Állítsd össze a Te
TOP 10-es listádat,
hogy mi is összeállíthassuk a 3-as
Újság TOP-listáját!
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Mintegy 215 millió esztendeje, a triász idõszak végén még csak
egyetlen õsszárazföld létezett. Többé-kevésbé tehát mindenütt
ugyanazok a dinoszauruszok éltek, Amerikától Afrikán és Dél
európán keresztül Kínáig. A nagy testû Prosauropodák mellet, mint
amilyen a Plateoszaurusz volt, igen kicsiny, fürge húsevõk is
vadásztak, mint amilyen a Procompsognatus. A le-vegõben az elsõ
repülõ hüllõk (pterosaurusok)-mint például az Eudimorphodon-röpködtek. A növényzet sûrûjében kis testû, szõrös állatkák rejtõztek,
Alig nagyobbak a ma élõ cic-kányoknál: ezek voltak az elsõ emllõsök, a mi õseink.
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A világtörténelem alaptémája az emberi társadalom kialakulásától
napjainkig az a fokozatos evolúció, amely a hajdani sok különbözõ,
független kultúrából a globális civilizáció kifejlõ dését eredményezte. E folyamatban igen fontos szerepet játszottak a
felfedezések és azok útmutató pionírjai, akik noha gyakran nem is
voltak tudatában, mégis ledöntötték azokat a korlátokat, amelyek a világ kontinensein lévõ
különbözõ kultúrák között meredeztek.
A legkorábbi civilizációkat Mezopotámiában (Irak), a Tigris és az Eufrátesz völgyében, az
egyiptomi Nílus mentén és az Indus völgyében, a mai Pakisztánban találjuk meg, tehát ott,
ahol a Kr. e. 4. évezredben a földmûvelés egyre intenzívebbé vált. E helyeken a nomád pásztorélet szétszórt településeibõl mindinkább olyan összetett társadalom alakult ki, amelyet
“urbánus forradalomnak” nevezhetünk. Ezt bizonyítja a fazekasság és fémmûvesség
kialakulása, a korai civilizációk közötti kapcsolattartás és a népek vándorlása. A
felfedezések elsõ írásos bizonyítékaira a régészek azonban csak az egyiptomi hieroglifák
között találtak, és csupán még késõbb, az elsõ, betût használó nyelveken, görögül és latinul
bukkantak rá az európai, ázsiai és afrikai felfedezõk utazásairól szóló részletes beszámolókra. A korai felfedezések nagyrészt ezeken az írásos feljegyzéseken alapulnak. A
felfedezések emlékeinek írott formában való megõrzése egy kultúra világképének a részévé
vált, és megerõsítette identitástudatát. A Nyugat legtovább érvényben lévõ világképét a
nagy görög tudós, Ptolemaiosz alkotta meg a Kr. u. 2. században. Híres mûve, a Bevezetés
a földrajzba olyan felvilágosítást is tartalmazott, hogyan kell térképet és földrajzi leírást
szerkeszteni a legnagyobb ókori európai, afrikai és ázsiai területekrõl, szélességi és
hosszúsági fokbeosztás szerint. Földrajzi útikalauzként hagyott még némi kívánnivalót
maga után, ám a Nyugat késõbbi nemzedékeire óriási hatással volt. A térképet 1486-ban
készítették fametszettel, amikor újból kiadták a Bevezetés a földrajzba címû mûvet, amely
a legelsõ nyomtatott atlasz volt. Kolumbusz Kristóf ezt az atlaszt használta, ez erõsítette
meg ama hitében, hogy az Atlanti-óceánon mindig nyugat felé hajózva eljut Ázsiába.
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KOMOLYSÁGOK
Szeretnék egy új rovatot az útjára indítani, ami számítógépes témával foglalkozik, és nem
játékokról szól. Minden második alkalommal lenne egy Mozaik, amiben nem csak egy témával foglalkoznék, hanem többel. Egyébként pedig egy teljes téma lenne feltárva nektek.
Mostani fõcím:
MI IS AZ A DVD?
A tv-ben már több számítógépes magazint láttunk
már ezzel a témával foglalkozni. A DVD sem más,
mint egy CD lejátszó csupán sokkal gyorsabb.
Hiszen egy DVD lemez legkisebb kapacitása is 4, 7
Gigabyte de lehet kapni akár 17 Gigabyte–ér is,
átviteli sebessége meghaladja a 2, 76 Mb/sec gyorsaságot. Amíg egy normál CD kapacitása maximum 680 Mb. Tehát a DVD lemezek sokkal gyorsabbak és kidolgozottabb képet adnak, mint egy normál CD. A DVD meghajtók számítógépbe szerelve
tud olvasni külön erre a célra készített DVD
lemezeket, kétszeres sebességgel, míg normál CD lemezeket hússzoros sebességgel olvas.
DVD meghajtót lehet számítógép nélkül is üzemeltetni, úgy néz ki kívülrõl, mint egy videó
de DVD lemezt kell bele rakni. Ennek nagy elõnye, hogy nem kell tekerni, hanem
kiválasztjuk, hogy hányadik percben, vagy akár melyik képkockából indítsa a filmet. Amit
most lehet kapni DVD lemezeken általában filmek vannak, hiszen ezen sokkal élvezetesebbé teszi a szombat esti házimozinkat. A magyar kiadásokban még magyar menük is szolgáltatnak. Nem is olyan régen kiadtak hordozható DVD lejátszókat, amik nagyon hasonlítanak egy laptopra csak a billentyûzet helyén egy DVD lejátszó, van beépítve. Még elõnyei
közé sorolhatjuk azt, hogy nem csak egy nyelven lehet megnézni, hanem ugyanúgy meglehet tekinteni Kínaiul, Olaszul, mint magyarul. Ez sokat segít a nyelvtanulásban. Ha
számítógépben üzemeltetjük, kell egy dekóderkártya. A dekóderkártya nem rendelkezik
külsõ csatlakozással, hanem belsõ szalagkábeles megoldással illeszthetõ a videokártyához. A meglévõ kártya típusa fontos, a leírás szerint ATI Rage II, S3 Virge DX/GX, S3
Trio V2 vagy ezek újabb változatai kompatibilisek. A kártya csak a képfeldolgozást végzi,
a hangfeldolgozás a processzorra vagy a hangkártyára marad, és mivel a DVD digitális
hanganyaga 48 kHz-es, ezért a hangkártyának is kezelnie kell ezt, különben zörejes hangot kapunk. Elképzelhetjük, hogy már a jövõben nem is fog létezni a videó, és a normál cd?
Ez majd kiderül. Mindenesetre most nagyon költséges egy-egy DVD lejátszó és kártya.
Szatmári Tamás 6. b
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MENNYI VAN A KÉZBEN?
Minden játékosnál van legalább egy
pénzérme. Dánielnek annyi darab érme van
a markában, amennyi Endrének, Antalnak
és Lõrincnek együttvéve.
Senkinél sincs páros számú pénzdarab.
Bélának és Mártonnak azonos számú érméje van, és ez kettõvel több Károlyé.
A játékosok több mint 13 pénzdarabbal játszanak. Mint látható: a nyitott tenyérben
csupán egyetlen érme van. Ha figyelembe
veszitek az elõzõ megállapításokat, már biztosan kitaláljátok, hogy hány érmével játszanak. Nos hánnyal?

LÚUGRÁSBAN

Helyezd el az ábrában a sakkjáték szabályai szerint hal-

y

adva az 1-tõl 25-ig terjedõ számokat a már elõre beírtak
figyelembevételével! Hogyan fest a kitöltött hálózat?

Ilo

vs

zk

BÛVÖS NÉGYZET
A bûvös négyzetbe
már elhelyeztünk
három számot 1-tõl 6-ig neked kell beügyeskedned az
ábrába, de úgy, hogy a számok összege vízszintesen
és függõlegesen, de még átlósan is 15 legyen!
Sikerült?

ÉVSZAKKERESÕ

Ha a számozott képecskéken található
ábrák nevét beírod az azonos számú vízszintes sorokba, akkor a kiemelt oszlopban
egy évszak neve alakul ki. Nos melyik ez az
évszak?
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Ópium, OP., mák, morfin, morfium, heroin, hernyó,
kodein…
Azonnali hatások: azonnali fájdalom-csillapítás,
csökken a légzés és pulzusszám. Kitágulnak a bõrerek, a
pupillák szûkülnek. Az elsõ használatoknál gyakori a
hányás, hányinger. Az idegrendszer érzékenységét minden tekintetben csökkenti.
Pszichésen: kellemes, jó közérzet, nyugalom, esetleg hallucinációk is jelentkezhetnek. A kellemes hatások pár
órán át tarthatnak, majd a kijózanodás következik
lehangoltsági állapottal.
Veszélyei: Néhány alkalom után kialakul a testi-lelki függõségi állapot, a szervezet toleranciája egyre nõ, így egyre nagyobb adagok szükségesek a kívánt hatás eléréséhez. A bõr
száraz és, petyhüdt lesz, a fogak tönkremennek, töredeznek. Ét-vágytalanság és
székrekedés alakul ki, késõbb fogyás, súlyos testi leromlás következik be. Az intravénás
használóknál fennáll a bizonytalan tisztaságú és töménységû anyagok miatt a túladagolás,
a nem steril tûk és fecskendõk miatt pedig a fertõzések veszélye (AIDS, hepatitis, stb...).
Hiányakor erõteljes elvonási tünetek lépnek fel, izom és csontfájdalom, görcsök, hasmenés,
amit depressziós, vagy agresszív hangulatváltozások kísérnek.
Pszichésen: a szerhasználat közti idõben ingerlékenység, rossz hangulat. A gondol-kodás
és az érdeklõdés beszûkül, egyre inkább az anyag megszerzése válik életcéllá, akár bûncselekmény árán is. Az emberi, családi, szociális kapcsolatok súlyosan károsodnak. A
krónikus használat szellemi leépüléshez vezet.

Ilo
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Hallucigének: LSD (trip, bélyeg)
Megjelenési forma:
tabletta, impregnált bélyeg.
Heroin (hernyó):
Megjelenési forma:
fehér vagy világosbarna por.

EURÓPA LEGSZIGORÚBB DROGTÖRVÉNYE
LÉP HATÁLYBA MÁRCIUS 1-JÉN!

(Folytatjuk) Ilo.

PROBLÉMÁD VAN ÉS NEM TUDOD, HOGYAN OLDD MEG?
ÍRJ NEKÜNK! 3-AS ÚJSÁG
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Elmúlt a karácsony, el az óévbúcsúztató, s Te belenéztél a tükörbe... A legnagyobb bánatodra nem
azt láttad, amit elképzeltél? A bársonyos bõr helyett apró búbok, pörsenések,
virítottak az arcodon? Ehhez társult a zsíros hajad, s a lelked háborgása a
család piszkálódása miatt? Már a világból is eleged van? Jó, jó, bûntudatod
van az ünnepekkor mértéktelenül elfogyasztott finomságoktól, de azért nem
kell elkeseredned. Tény, hogy a kalóriabombák nem tettek jót a bõrödnek, ittott gyulladt pattanások, apró fekete mitesszerek csúfítják el az egyébként
helyes pofidat. Segíteni kell rajtad, nem vitás. Ám eszedbe ne jusson, hogy
magad vedd kezelésbe az arcodat! Ha nem akarsz örök nyomokat, bízd magad
értõ kezekre! Mondjuk a kozmetikuséra, aki szakértõ szemmel azonnal látja, mire van szüksége a megviselt
képednek. A nyomkodás után aztán már magad is boldogulsz. Hozzáértõ segítséggel megismerheted a bõröd
típusát, hogy késõbb a megfelelõ táplálóanyagokkal tudd ellátni. Fogadjátok meg a kozmetikus tanácsait!
A pattanások kora
A legtöbb tinédzsernél a fokozott faggyútermelésért a hormonális változások, az anyag-cserezavarok és az
örökölhetõ hajlam a felelõsek. A zsíros bõrt szeborrheás típusnak nevezzük. Ezen belül is megkülönböztetünk két változatot: az olajos szeborrhea nyári tünet, jellemzõi a nagy pórusú, lágy komedók (mitesszerek), a zsíros tapintás, a sápadt arcszín. Nem túl érzékeny, nem viszket. A másik típus, a korpás szeborrhea a hideg téli hónapokban jelentkezik. A bõr érdes tapin-tású, vízhiányos, korpás, hámlik. Gátolt a
bõrlégzés, emiatt tágult hajszálerek láthatók az orr két oldalán. A mitesszerek zártak és kemények. Igen
érzékeny, gyulladásra, ekcémára hajlamos a hámtakaró. Ha elhanyagolják a kezelését, kialakul az aknés
(pattanásos) bõr.
Napi kúra házilag
Reggel és este meleg (de nem forró) vízzel mosd meg az arcot és a nyakat, hogy a faggyú feloldódjék.
Szappan helyett zsíros bõrre való testápolót vagy lemosótejet használj! De bátran használhatod a
drogériákban, patikákban kapható glicerines, gyógynövénytartalmú szappanokat. Ilyenek a holt-tengeri, az
algás, a kénes, a citromfû, kamilla, körömvirág, fekete nadálytõgyökérbó1 készült szappanok. Mosakodás
után mindig töröld magad szárazra, vizes arccal soha ne menj ki a hidegre! Paskolj a pofidra arctejet vagy
zsíros bõrre való hidratáló krémet. A piros, gyulladt pattanásra tegyél egy pici pöttyöt Vitamerfen krémbõl
(patikában kapható recept nélkül), és sebhintõporral be lehet púderezni, vagy antibakteriális korrektorral
lefedni. Ha nagyon gyulladt a bõr, lokális pattanás-ecsetelõ oldattal kell bepöttyözni a búbot. Nem az egész
arcot, mert nagyon szárít. A szert – például Dalacin-T, acneroxid - orvos írja fel, enyhébb az acnesol, dr.
Juga, clerazil, clearskin.
Hetente egyszer nem árt a bõrradír: alkalmazásával a felsõ bõrsejteket oldjuk fel. Az eltömõdött pórusok
ezáltal kinyílnak, és a faggyúmirigyek ki tudnak ürülni.
A kezelés elõtt célszerû kamilla-, illetve hársfa-fõzet gõzében vagy meleg borogatásban felpuhítani a bõrt.
Szépítõ étkek
A pattanások megelõzése érdekében érdemes figyelned az étkezésre és az emésztésre is. Reggel éhgyomorra igyál meg két evõkanál almaecettel (húsz fontos ásványi anyagot tartalmaz) dúsított két deci vizet. Este
egy pohár kefír két evõkanál búzacsírával vagy müzlivel csodát tesz.
Napközben sok gyümölcsöt, fõleg almát fogyassz, ehetsz korpás kenyeret, illetve péksüteményt, zabpelyhet,
halat, zöldségféléket és fõzeléket minden mennyiségben. Napi fél liter tejnél nem kell több, egy kevés olajos
mag is jöhet, aztán savanyított tejtermékek, hagymafélék nyersen és kevés szénsavval dúsított folyadék.
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FÉLÉVI
- Papa, az osztályfõnök úr
kéri, hogy fáradj be hozzá!
Szerintem rögtön vidd
magaddal az ügyvédünket
is...
PÁLYAUDVAR
- Szervusz, mit keresel
itt? A feleséged várod?
- Dehogy várom! Jön.
HAJÓTÖRÖTT
Egy hajótörött nagy
nehezen kievickél egy
szigetre, majd elájul.
Csodák csodája, a felesége
is megmenekült, ott hever
a homokban. Fellocsolja a
férjét, majd rátámad:
- Hol voltál mostanig,
Ödön? A hajó már tegnap
elsüllyedt!
SKÓT
- Miért vagy olyan le-vert?
- Mert megdrágult a benzin.
- De hát neked nincs is
autód.
- Autóm nincs, de a zakómon van egy zsírpecsét.
VIRÁGNYELV
Egy fiúvirág és egy
lányvirág beszélget.
- Szeretsz? - kérdezi a
lányvirág.
- Szeretlek - feleli a fiú.
- megdumáltál! Hívjuk a
méhecskét!

ád

Humor

3-a
Új ág

EMIL ÉS A DETEKTÍVEK
- Na Andor, mi leszel, ha
nagy leszel?
- Detektív.
- Szép pálya. És te mi leszel,
Emil?
- Gengszter.
- Miért éppen gengszter?
- Hogy akkor is együtt
tudjunk játszani Andorral.
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A tél az állatok számára a legnehezebb idõszakot, a
kemény megpróbáltatások hónapjait jelenti, amikor a
túlélésért néha ugyancsak meg kell harcolniuk. A fecskék, a gólyák, a sárgarigó és még számos más madár
õsszel Afrikába indul. Évente kétszer sok-sok ezer kilométert repül, hogy a nagy havazásokat, a fagyos éjszakákat és a velük járó nehézségeket elkerülje. Más
madarak idehaza maradnak ugyan, de igyekeznek alkalmazkodni a téli viszonyokhoz. A nádasokban élõ
barkóscinegének például még a gyomra is átalakul: a
fala megvastagszik, hogy a madár a nyári rovartáplálékról a télen keresgélhetõ apró
magokra térhessen át.
A harmadik csoport (ide tartozik valamennyi hazai kétéltû és hüllõ, továbbá számos
emlõsállat egyszerûbbnek tûnõ megoldást választ: szépen átalussza a számára kritikus
hónapokat. A langyos októberi napokon a gyíkok még vidáman futkosnak a fûszálak
között, a békák is ott ülnek a kanálisok partjain, de a melegkedvelõ haragos sikló, hazánk
legnagyobb (csaknem kétméternyire növõ) kígyófaja és a hidegre ugyancsak érzékeny erdei
sikló már eltûnt szeptember vége felé föld alatti pihenõhelyére húzódott.
Aztán ahogyan hidegebb lesz az idõjárás, reggelente dér lepi be a fûszálakat, és elkezdõdnek a talaj menti fagyok, fokozatosan eltûnik valamennyi kétéltû és hüllõ. Fajtól és élõhelytõl függõen egyesek az iszapba ássák el magukat, mások föld alatti lyukba, gyökerek
közé, kövek alá bújnak, hogy búvóhelyükön dermedt állapotban várhassák a tavasz érkezését.
A hazánkban ma még viszonylag gyakori hegyesorrú denevér
mészkõbarlangokban telel, ahol a mennyezeten több száz
(vagy akár ezer) állat lóg egymás mellett - denevérszokás
szerint fejjel lefelé. A kis patkósorrú denevér inkább az
egyedüllétet kedveli. Alvás közben vitorláival “takarózik”, jellegzetesen beborítja magát. A nagy pele is takarónak használja lompos farkát, amikor õsszel, az állandósuló 18-20
Celsius-fokos hõmérséklet mellett téli álomba merül. Ha
pedig egyszer elaludt, nem egyhamar ébred fel. Nem
véletlenül nevezi a német “hétalvónak”. A nagy pele a mi éghajlati viszonyaink között az
év tizenkét hónapjából hét-nyolcat alvással tölt. A nyár végén erõsen felhízik, ez a zsírtartalék teszi képessé arra, hogy hónapokon át megszakítás nélkül durmoljon. Vizsgálatok
szerint még így is sokat veszít a súlyából, naponta átlagosan 0,2 grammot. A teljes
súlyveszteség a telelés idõszak végére az öregebb példányoknál 22-41, a fiataloknál akár
55 százalékos is lehet.
Nem alszik téli álmot a vakond, de amikor a keményebb fagyok megjönnék, mélyebbre
vonul a föld alá. Mélyen (Téli álom folytatás a 11. oldalon)
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alszik viszont az ürge, ám mielõtt õsszel álomra hajtaná a fejét, gondosan eltömi otthona
belsejébe vezetõ járatait. Teszi ezt a hideg miatt, de a kellemetlen látogatók elleni
védekezésképpen is. A vele rokonságban álló mókus viszont nem alszik téli álmot.
Legfeljebb a nagyon zord, hófúvásos napokon marad a vackában, egyébként télen is
táplálék után jár. Ezt a hóban látható jellegzetes nyomai is bizonyítják.
Sokan a barnamedvérõl is úgy gondolják, átalussza a telet, holott ennek éppen az ellenkezõje igaz. A mackó õsszel vastag szalonnát pakol ugyan a bundája alá, és meg is
ágyaz magának egy kidõlt óriásfenyõ gyökerei között vagy más alkalmas helyen. Ott aztán
néha hetekig is békésen heverészik, de érzékei egy pillanatra sem pihennek. Ha ember
közeledik, még idejében kereket old. Az igazi téli álmot alvó állatokat, például a pelét vagy
az ürgét, kézbe lehet venni, ezek dermedten fekszenek, és a meleg hatására is csak lassan,
fokozatosan térnek magukhoz.
A téli pihenõ nem mindig folyamatos. A már említett hegyesorrú denevérrõl például bebizonyosodott, hogy szakaszosan pihen, azaz idõrõl idõre felébred. Ezt teszi a föld alatt a
hörcsög is, amikor enyhébb napokon kinyitja a szemét, és valószínûleg álmosan, de a raktárába vonul, ahol õsszel nagyon elõrelátóan sok-sok élelmiszert (gabonát, kukoricát,
krumplidarabkákat, gyökereket stb.) halmozott fel. Eszik egy sort; aztán visszatér a kuckójába, és jóízûen alszik tovább.
Ilo.
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A víz mindennapi hasznosítása tulajdonképpen egyidõs az emberrel, ezt nem kell
különösebben bizonyítani vagy magyarázni. A víznek energiaforrásként való hasznosításával már más a helyzet. A kínaiak és az egyiptomiak például már évezredekkel ezelõtt bambusznádból összetákolt egyfajta vízikereket készítettek, amellyel a víz energiáját öntözésre próbálták befogni. Azt mondhatjuk, hogy az ókori népek már szinte kivétel nélkül
ismerték és alkalmazták a folyóvizeken (amelyek vízhozama, mint tudjuk, állandóan változik) a duzzasztó- és völgyzáró gátakat. A vizet energiaforrásként az i. e. 4. századig túlnyomórészt emberi (és állati) izomerõ meghajtás segítségével (taposókerék, kézi forgattyús, állatok által üzemeltetett járgány) próbálták hasznosítani.
A vízi energia, ma úgy mondanánk, ipari hasznosítása a Római Birodalomban kezdõdött.
Az elsõ vízimalmot is õk építették. Ezek a vízimalmok vízikerekekkel mûködtek, amelyek
létezésérõl azonban már korábbról van tudomásunk, hisz Philón már i. e. 210 körül leírja
õket, sõt már az i. e. l. században léteztek “prototípusai”. A vízikerekek azonban idõközben
egyre nagyobbakká váltak, átmérõjük a rómaiak korában már elérte akár a 30 m-t is. A
krónikák szerint az elsõ ilyen “vízierõmûvek” többnyire gabonamalmokat hajtottak, majd
késõbb fûrészmalmokat is. Egyébként a vízimalmokat leginkább szilárd talajzatra építették, de arró1 is van tudomásunk, hogy hajókon is mûködtettek néhányat.
Ilo.
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DIÁKOLIMPIA ÚSZÓ VERSENY ORSZÁGOS DÖNTÕJÉNEK EREDMÉNYEI
1999. JANUÁR 30.
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4. helyezett
I korcsoport (leány)
Szél Friderika
14. helyezett
II. korcsoport
4x50 m-es gyorsváltó
A váltó tagjai:Marton Lilla, Kiss Zsanett, Mórocz Ildikó, Szél Adrienn
ORSZÁGOS NÉPDALÉNEKLÉSI VERSENY BÉKÉSCSABA
Jankov Gyöngyvér és Pribela Gyöngyi 7.a osztályos tanuló képviselte iskolánkat. Jankov
Gyöngyvér 2. helyezést ért el, az országos versenyen õ képviseli iskolánkat.
ISKOLAI BIOLÓGIA TANULMÁNYI VERSENY EREDMÉNYEI:
1. Szadlis Judit
7.a
70 p.
2. Németh László 7.b
69 p.
3. Joó Gabriella
7.a
65 p.
TERÜLETI BIOLÓGIA VERSENYEK
Hunyadi János Gimnázium Mezõkovácsháza
2. Páhi András
8.a
Mikes Kelemen Gimnázium Battonya
4. Nagy Zsolt
8.a

zk

y

MINIATÛR
HÁRMASOK
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A miniatûr feladványok: a 7 bábnál
többet nem tartalmazók.
Mindkétszer világos indul, és 3
lépésben mattot ad!

KOSZORÚS OSZKÁR
KÖNYVESBOLTJA

Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.
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AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY

Q1- ES
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SZERKESZTETTE:
RUCZ ANIKÓ, BACSA ATTILA, CSEPREGI FERENC, CSEPREGIDÁNIEL
ASZTALOS ISTVÁN, SZATMÁRI TAMÁS, KOVÁCS ZOLTÁN ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD
1999. FEBRUÁR 28.

