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MIÉRT TARTJÁK A KÉMÉNYSEPRÕT SZERENCSEHOZÓNAK?

Ilo

A tûz, a meleget adó tûzhely mindig fontos szerepet játszott az emberek életében,
különösen így volt ez az õsidókben. A görög mitológiában Hesztia volt a családi tûz-hely
védelmezõje. A sztyeppi népek még a közelmúltban is úgy tartották, hogy az elrévülõ sámánt
a kéménylyukon át látogatják meg a szellemek. Ráadásul a tûz félelmetes is, nagy bajok
okozója lehet. Ha támad, akkor házak, utcák, egész városok éghetnek le, emberek százai
pusztulhatnak el. Már csak ezért is fontos személyiség az, aki a biztonságot adó kéményt
rendben tartja. Mindez már önmagában is elég lett volna ahhoz, hogy a tûzzel, füsttel bizalmas kapcsolatban álló kéményseprõket különleges személyiségnek tartsák eleink. Õk azonban nemcsak munkájuk, hanem megjelenésük révén is kitûntek környezetükbõl, fekete
ruhájukkal messzirõl felhívták magukra a figyelmet. Így õseink, amikor meglátták a
közeledõ mestereket, máris jól megmarkolták gombjukat, hogy ne hágyják megszökni a
szerencséjüket. Ezt egyébként - mint jól tudjuk-a mai, felvilágosult utódok is megteszik.
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Egy asszony élete

(Vadvirág)
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Volt egy lány, akit úgy hívtak, hogy Linda. Õ egy szakácslányként dolgozott a
konyhán. Aki nem tudta pontosan, hogy miként került oda, akinek nem volt vezeték
neve, nem voltak szülei, vagyis nem tudott róla, mert amikor megszületett az
édesanyja nem látta sokáig, csak néhány percig, mert gyenge asszony volt az
anya: Barbara. Mert nagyon kimerült és elájult, de az utolsó szavai azok voltak,
hogy "Linda kislányom!" Aki segített megszülni a lánykát valójában nem volt jó
ember, mert amikor megszületett a lány az asszony; Borcsa megfogta a gyermeket
és elvitte a házból, a néhány méterre lévõ ebédlõ elé, egy mózeskosárba.
Ilyenkor mit is gondolunk? Szegény lánykának milyen áldozat, és mi lesz majd ott
vele? Aki igen is gazdag volt, most egyszerû, s selyemruha és bársonyruha
helyett kopott ruhában jár majd? Mire is gondolunk? Vagy netán hamarosan minden
kiderül majd, és nem kell ilyesmire gondolnunk? A gondolatunk és a fantáziánk
szárnyalhat, de most jöjjön az igazság! És a gonosz asszony bekopogott az ajtón
és gyorsan elfutott, hogy mire felébred a gazdag nõ, akkorra visszaérjen, és
közölje vele, hogy a kislánya meghalt. De Barbara felkiáltott:
- Micsoda? Az nem lehet, hisz olyan életerõsnek látszott!
- De sajnos asszonyom, meghalt, és mivel 2 órát aludt, úgy gondoltam
eltemettetem.
- Hisz csak pár órája született, nem lehet! Lehet, hogy csak aludt. Nem is
láttam csak pár percig.
- Nagyon sajnálom asszonyom! Õszinte részvétem. De most, ha megbocsát, én most
már megyek.
- Várjon, kérem! - és Barbara elõvette a szekrényébõl a pénzt - Tessék! - és
az asszony kezébe nyomott egy kis pénzt - Fogadja el! És, köszönöm, hogy
segítet megszülni a gyermekem.
- Ó, köszönöm, de nem fogadhatom el.
- De fogadja csak el.
- Köszönöm.
A gonosz asszony kiment az ajtón és aztán nevetett. Õ mindig, gyermekkorától
szeretett valami csínyt tenni, és ez egyre tovább fajult, és idáig jutott vele.
Ám térjünk vissza a babához. Õ még mindig ott feküdt a konyhások elõtt. A
kopogás után persze kinyitották az ajtót. Egy kicsit öregedõ asszony nyitott
ajtót. Szétnézett, de nem látott senkit. És amikor lenézett a földre, egy babát
látott. Sírt, mert már éhes volt.
- Úr Isten! Nézzétek itt egy baba!
- Mi?
Az asszonyok odaszaladtak és valóban nem láttak a csöppségen kívül senkit.
- Mit tegyünk vele? Hisz olyan ártatlan. Hogy teheti egy anya ide a kicsijét?
Hogy lehet ilyen?
Az asszonyok megfogták és bevitték. Aztán arra a véleményre jutottak, hogy
befogadják. Mit is tehettek volna vele? Adtak neki tehéntejet.
- Mi legyen a neve?

(folytatjuk)
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6. Urszuly Gergõ
1. Varsandán Milán
7. Csernus Dávid
Kislabdadobás
5. Csernus Dávid
Távolugrás 1. Varsandán Milán
7. Kárai Dávid
4x400 m váltó
4. hely
2. hely
II. kcs.
60 m
3. Szabó Szilvia
4. Benkõ Krisztina
8. Szél Friderika
9. Marton Lilla
400 m
1. Szél Friderika
2. Zámbó Ildikó
3. Benkõ Krisztina
6. Marton Lilla
800 m
1. Bárány János
1. Kiss Zsanett
4. Szilágyi Csaba
5. Zámbó Ildikó
7. Tóth Norbert
9. Kiss Zoltán
4x400 m váltó
1., 4, 5.
6., 7.
Ruszana-Szabó
-Benkõ-Szél
Távolugrás
3. Marton Lilla
2. Bárány János
5. Gyõrfi Emese
4. Kádár Tamás
8. Szél Friderika
Kislabdadobás
5. Raffai Kata
2. Kádár Tamás
5. Lázár Kitti
8. Szilágyi Csaba
9. Kolárovszki Csaba
III. kcs.
100 m
2. Bicsánszky Panna
5. Kulcsár Nikoletta
400 m
3. Berecz Anita
1500 m
1. Szél Adrienna
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4. Nagy Anita
400 m

Távolugrás
1. Bicsánszky Panna
3. Kulcsár Nikoletta
Súlylökés
2. Antal Margó
3. Varga Krisztina
Kislabdadobás
1. Sutyinszki Piroska
8. Varga Krisztina
4x100 m váltó
1. Bicsánszky-Kulcsár
-Nagy-Pribela
4. Hutkai-Kohut
-Zsura-Szél
4x400 m váltó
2. Fodor-Németh
2. Enyedi-Berecz
-Molnár-Hegyi
-Sutyinszki-Csányi
4x600 m váltó
4x1000m váltó
2.Juhász-Albel3. Kovács-Hollósi
-Fodor-Ilyés
-Ambrus-Csepregi
Összesített pontverseny
I. kcs. leány és fiú együtt
2. III. Sz. Iskola
NAP VÁLTÓVERSENY
1. Balló Balázs, Vidákovics Máté, Polónyi Csaba,
Góber Dávid, Varsandán Áron, Betkó Tamás,
Csernus Dávid, Varsandán Milán.
3. Szél Friderika, Zámbó Ildikó, Koós Dóra, Kiss
Zsanett, Bohus Noémi, Szilágyi Ildikó, Csányi
Krisztina, Berecz Anita.
MEZEI FUTÓBAJNOKSÁG
3.
1.o Balló Balázs
1.
2.o Varsandán Áron
4.o Varsandán Milán 2.
Csapat
1.o Balló-Tószeczki-Vidákovics-Kovács 2.
1.o Romhányi-Volencsik- Mogyorósi-Horváth 2.
4.o Varsandán-Csernus-Vági-Csík 1.
1.
5.o Szél Friderika
3.
Zámbó Ildikó
1.
8.o Nagy Ildikó
Csapat
5.o Szél-Zámbó-Károlyi-Pribela 1.
6.o Kiss-Benkõ-Jellinek-Hajdú 2.
2.
Bárány-Szilágyi-Börcsök-Kádár
3.
8.o Nagy-Berecz-Pribela-Bicsánszky
A további eredményeket késõbb közöljük!
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I. KCS. EGYÉNI ATLÉTIKAI BAJNOKSÁG
EREDMÉNYLISTÁJA
Leányok
Fiúk
60 m
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Balló Balázs
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Körmendi Anna

Kupeczki Martin

Árpási Mónika

Patakfalvi Nóra
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SZÁMÍTÁS TECHNIKA
INTERNET

Az álomgép
P 2266 MMX
64 MB
5 GB
SB 32
4 MB 3D
ISDN
16x
17’’ digitális SVGA

y

A minimum
386 DX 44
4 MB
200 MB
—
1 MB
14,4 kbps
—
14’’

Az arany középút
P 166 MMX
32 MB
3 GB
SB 16
2 MB
36,6 kbps
8x
15’’ SVGA
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Processzor
Memória
Merevlemez
Hang
Grafikus kártya
Modem
CD-ROM lejátszó
Monitor
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@Mi kell az élményhez:
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 te-remthetünk. 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.

Ilo

A régebbi, használt gép olcsósága mellett feltétlen elõnye az, hogy tovább már nem avul,
ráadásul, ha lehetõségeink engedik, azt bármikor újabb rész-egységekkel bõvíthetjük.
Hátránya viszont, hogy alapfelépítését tekintve szegényes, így sok mindenrõl lemaradunk,
ami az internetet igazán vonzóvá teszi.
Folytatjuk..

Egy hazai bank vidéki fiókjnál dolgozó számítógépes szakember
különleges programot alkotott, amelyet telefonvonalon bejutatott a
központi számítógépbe A program a benne foglaltaknak megfelelõen
140 millió forintot utalt át egy megadott számlaszámra, majd
megsemmisítette önmagát, csaknem lehetetlenné téve alkotójának
felkutatását. A pénzt rövid idõn belül felvette egy akkor még ismeretlen személy, aki azon
nyomban átutalta egy másik bankszámlára. A Központi Bûnüldözési Igazgatóság a
számítógépes zsenijéhez hasonló képességû szakértõk segitségével jutott eredményre: a
négy eljárás alá vont személy mellett szinte hiánytalanul megtalálták a 140 milliót is…
Szatmári 7.b
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Mi a méreg?
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A méreg (toxin) olyan anyag, amely elegendõ mennyiségben kerül a szervezetbe, idõleges, vagy maradandó
károsodást okozhat. A mérgek lenyelve, belélegezve, a
bõrön át felszívódva, a szembe cseppentve vagy injekciós tûvel kerülhetnek a szervezetbe.
A méregek a szervezetbe kerülve a véráramba juthatnak, és így gyorsan eljutnak minden szervhez. A tünetek
és panaszok aszerint váltakoznak, mi volt a méreg és
hogyan jutott a szervezetbe.

Drogmérgezés

Á

Ez elõírt vagy vásárolt nyugtató-, altatószerek véletlenszerû vagy szándékos túladagolásának, kábítószerfogyasztásnak lehet a következménye.
A drogmérgezés súlyossága függ az anyag mérgezõ tulajdonságaitól, mennyiségétõl és a
szervezetbe jutás módjától.

y

Drog: olyan természetes vagy szintetikus úton elõállított anyag, mely fogyasztás esetén
megváltoztatja a fogyasztó szervezetének mûködését, illetve viselkedését.

zk

Függõség: (depedencia) a kábítószerfogyasztó már nem tud élni a kábítószer nélkül, a
szervezet ”megköveteli” a rendszeres fogyasztást.

Kiszolgáltatottság:

vs

a kábítószer rabjává válás, újbóli fogyasztásra irányuló szükségérzet. Ha a szervezet
nem kapja meg a szükséges anyagot, megjelennek az elvonási tünetek, melyek
szenvedést, kínokat okoznak a fogyasztónak.

Ilo

Túladagolás: olyan mennyiségû kábítószer fogyasztása, melyet a szervezet már nem

bír elviseni és orvosi beavatkozás nélkül halálhoz vezet.

Tolerancia: az a jelenség, amikor ugyanazon hatás eléréséhez egyre nagyobb vagy

erõsebb hatású ”anyagot” kell fogyasztani.

Elvonási tünetek:a függõség kialakulását követõen a drog hiányát kísérõ rosszullétek

és fájdalmak. Megjelenési formái: ”kibírhatatlan csontfájás”, hányinger, vérhányás, orrfül vérzés, szívritmuszavar,
szívelégtelenség és a végsõ eredmény
a halál.Ilo.

PROBLÉMÁD VAN ÉS NEM TUDOD, HOGYAN OLDD MEG?
ÍRJ NEKÜNK! 3-AS ÚJSÁG
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A FELTÉTELES MÓD GYAKORLÁSA, AVAGY EGY DIÁK ÁTLAGOS NAPJA
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Egyszer a hatodik órának is vége kell, hogy legyen! Vége lenne, ha nem dupla fizika lenne.
Három óra, végre kiléphetek az iskolából. Kiléphetnék, ha nem várna a kapuban egy haverom,
akinek tartozom 500 forinttal, És természetesen egy fillér sincs nálam.
Majd várok, amíg elmegy. Várnék, ha hátulról nem rángatnának vissza egyórás társadalmi
munkára.
Vége van, és már rohanok is a barátnõmhöz. Rohannék, ha nem érkezne meg õ maga, és nem szakítana pont most velem.
Veszteni tudni kell! Tudni kéne!!!
Most mehetek haza. Mehetnék, ha ma elmaradna az edzés.
Azért hétre már otthon vagyok. Otthon lennék, ha anyukám nem bízta volna rám a bevásárlást.
Nyolckor leülök a TV elé, és pihenésképpen megnézem az esti filmet. Megnézném, ha nem kellene
holnapra tanulni is valamit.
De elõbb megeszem a vacsorát, amit szüleim félretettek nekem. Megenném, ha már nem zabálta
volna fel a testvérem.
Éjfélre befejezem a tanulást. Befejezném, ha holnap nem három tárgyból írnánk dolgozatot.
Holtfáradtan eldõlök az ágyon és szitkozódom magamban, hogy megint csak öt órát fogok aludni. Ötöt aludnék, ha nem ébrednék fel hajnalban a dörgéssel, villámlással kísért felhõszakadásra...
... és kezdõdik az egész elölrõl. Kezdõdne... ha ez a nap nem lenne még az elõzõnél is rosszabb...
Könyvem végén pedig álljon a MURPHOLÓGIA és a világegyetem problémájának megértéséhez, a legmélyebb, legintellektuálisabb, mindent megmagyarázó, egyetemes törvény:
A keletkezés törvénye
NEM A VILÁG ÉS AZ ÉLET LÉTEZÉSE SZÜLTE MURPHY TÖRVÉNYEIT, HANEM MAGA A
MURPHOLÓGIA LÉTE MIATT TEREMTÕDÖTT A MINDENSÉG.
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Windows logo: Gondolkodom, tehát FAGYOK!
Copfos profi boxoló hajat vágat a fodrásznál. A fodrász viccesen megjegyzi:
- Ha levágnám a copját, magára sem lehetne ismerni.
- De akkor magára sem...
- Mi a különbség a víz és az ikrek között?
- A víz (mint tudjuk) H2O, az ikreknél: Ó há kettõ?
-Szeretsz, édesem?
-Szeretlek!
-Akkor is szeretni fogsz, ha nem lesz ennyi pénzem?
-Igen, akkor is, csak hiányozni fogsz egy kicsit...
Padfirka (kémia terem): átok rátok szénhidrátok...
- Min gondolkodik a féllábon álló gólya?
- A következõ lépésen.
Masiniszta a keresztezõdésnél:
- Kamion nincs, a többi nem ellenfél!
- Kedves Uram! Szeretném megkérni a leánya kezét!
- A feleségemmel beszélt már?
- Igen, de ha lehet, mégis a lányát választanám.
Az alkohol öl, butít, és savakkal aldehideket képez.
Ilo.
Úriember nem beszél Windowsról, pedig tudna...
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Kedves Gyerekek!

Továbbra is várjuk élménybeszámolóitokat, leírásaitokat, rajzaitokat.
Az iskolaújságban hirdethettek is a

KERES-KÍNÁL
CSERE-BERE
oldalon!
Hirdetésfelvétel az 7.b osztályban Haraszti Róbertnél.
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3-as Újság
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Kedves gyerekek!
RIPORTER
KERESTETIK

rp

A LEG-jobb iskolai riport
Keressük iskolánk jövendõ nagy riportereit!
ár most kipróbálhatják képességeiket az ifjú tollforgatók. Várunk
riportokat érdekes emberekkel, tanulókkal, (pl. gyûjtõkkel, barkácsolókkal, állatbarátokkal, sportolókkal stb.) akik tevékenysége sokak
számára érdekes lehet.
Keresd környeze-tedben az érdekes embereket, ismerõsöket, barátokat!

y
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Jelentkezni lehet: Asztalos István 7.b osztályos tanulónál.
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VÁROSI-KÖRZETI ÚSZÓBAJNOKSÁG EREDMÉNYLISTÁJA

I. kcs. Fiúk
3. Marton Bogát
6. Varsandán Milán
1. Varsandán Milán
4. Marton Bogát
1. Varsandán Milán
3. Marton Bogát

50 m mellúszás
II. kcs.
50 m pillangóúszás
1. Szél Friderika
2. Kiss Zsanett
4. Marton Lilla
5. Károlyi Csilla
50 m hátúszás
1. Szél Friderika
2. Marton Lilla
3. Kiss Zsanett
6. Károlyi Csilla
50 m gyorsúszás
1. Marton Lilla
2. Szél Friderika
3. Kiss Zsanett
4. Károlyi Csilla
50 m mellúszás
1. Szél Friderika
2. Marton Lilla

3. Pál, Bányai, Marton,
Varsandán

III. kcs.
100 m pillangóúszás
3. Forrai Pálma
4. Enyedi Krisztina
100 m hátúszás
3. Mórocz Ildikó
5. Forrai Pálma
6. Fehér Orsolya
100 m gyorsúszás
3. Mórocz Ildikó
14. Restár György
6. Enyedi Krisztina
7. Forrai Pálma
8. Fehér Orsolya
9. Ollé Judit
100 m mellúszás
5. Mórocz Ildikó
10. Restár György
7. Fehér Orsolya
8. Enyedi Krisztina
10. Ollé Judit
4x50 m gyorsváltó
3. Forrai, Fehér, Enyedi, Mórocz

rp

6. Pál Tamás

I. kcs. Fiúk

ád

I. kcs. Leányok
50 m hátúszás
17. Fehér Olívia
50 m gyorsúszás

3. Kiss Zsanett
8. Károlyi Csilla
11. Csmela Márta
I. kcs. Leányok
14. Tóth Barbara
4x50 m gyorsváltó
1. Szél, Kis,
Károlyi, Marton

Á

7. Pál Tamás

y

12. Pál Tamás

zk

11. Pál Tamás
13. Bányai József

AZ ISKOLAI SPORTKÖRI FOGLALKOZÁSOKRA MINDENKIT VÁRUNK!

Ilo
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AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

®

Gombkötõ Zoltán

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY

Q1- ES
GYORSSZERVÍZ

TAKARMÁNY ÉS GABONAKERESKEDÕ
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SZERKESZTETTE:
BACSA ATTILA, CSEPREGI FERENC, SÜLE TAMÁS
ASZTALOS ISTVÁN, SZATMÁRI TAMÁS, URSZULY PÉTER ÉS ILOVSZKY ÁRPÁD
1999. OKTÓBER 31.

KOSZORÚS OSZKÁR
KÖNYVESBOLTJA
Orosháza, Gyõry Vilmos tér 1.

