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A 3. Számú Általános
Iskola felújítása és bõvítése
az 1998-99 –es tanévben.
Átadási ünnepség:
1999. szept. 3-án.

A fotókat az iskola
ünnepélyes átadásának
emlékére készítette:
Lakner Pál
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Kisszótár
Néhány narkomániával összefüggõ
fogalom
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Drog: olyan természetes vagy szintetikus úton elõállított
anyag, mely fogyasztás esetén megváltoztatja a fogyasztó
szervezetének mûködését, illetve viselkedését.
Függõség: (dependencia) a kábítószerfogyasztó már nem
tud élni a kábítószer nélkül, a szervezet
“megköveteli” a rendszeres fogyasztást.
Kiszolgáltatottság: 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 fogyasztó-

zk

y

nak.
Túladagolás: olyan mennyiségû kábítószer fogyasztása, melyet a szervezet már nem bír
elviselni és orvosi beavatkozás nélkül a halálhoz vezet.
Tolarencia: 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, orr-fül
vérzés, szívritmuszavar, szívelégtelenség és a végsõ eredmény a halál.

Mik azok a “drogok”
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Igen színes a drogok palettája, kisebb részük 1egálisan is
hozzáférhetõ, többségük azonban tiltott. A következõkben a
legismertebb kábítószertípusokat mutatjuk be, kitérve hatásukra és a fogyasztói szokásokra is.
A drogfogyasztók ritkán használják a különbözõ szerek
tudományos nevét, helyette becenevet, rövidítést, szlenget
mondanak. Ezek a kifejezések igen változatosak.
Az árak gyorsan emelkednek, az inflációt követve.
Az alkoholt, cigarettát nem vettük be ebbe a tájékoztatókba, holott tágabb értelemben
szintén
kábítószerek.
Fogyasztásuk sokszor köz-vetlenül
PR O B L É M Á D V A N É S N E M T U D O D, H O G Y A N O L D D M E G?
is elõsegíti a kábító-szerezést.
Í R J N E K Ü N K ! 3 -A S Ú J S Á G
(Folytatjuk)
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1849. OKTÓBER 6 .
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1849. október hatodikán, a bécsi forradalmi megmozdulás évfordulóján
végezték ki Pesten a magyar miniszterelnököt, Batthyány Lajos grófot, Aradon
pedig a ma-gyar honvédsereg tizenhárom
tábornokát, Knezich Károlyt, Nagysándor
Józsefet, Damjanich Jánost, Aulich Lajost,
Láhner Györgyöt, Poeltenberg Ernõt,
Leiningen-Westerburg Károlyt, Török
Ignácot, Vécsey Károlyt, Kiss Ernõt,
Schweidel Józsefet, Dessewffy Arisztidet
és Lázár Vilmost. Követték õket politikusok, kormánybiztosok, honvédtisztek,
értelmiségiek, papok, diákok - neves és névtelen hõsei a forradalomnak és a szabadságharcnak.
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Olasz zeneszerzõ, az operaszínpad történetének egyik legnagyobb alakja. Roncoleban született 1813. október 10 -én.
Hétéves korában a falusi templom gyermekkarában énekelt, 10
éves volt amikor már az orgonista teendõit is ellátta. Tizenöt éves
korában elõadták fúvószenekarra írt nyitányát. A zenebarát
kereskedõ, Antonio Barezzi tette lehetõvé, hogy zenei tanulmányait Milánóban folytathassa. A milánói Konzervatórium professzorai azonban elutasították, nem tartották elég tehetségesnek a parasztgye-reket, nem óhajtották falusi jövevényekkel benépesíteni az elõkelõ
fõiskolát.
A fiatal Verdi a maga lábára állt, s kiváló nápolyi mester segítségével elsajátította az
olasz opera hagyományait. Elsõ operáját 1839 -ben mutatták be Milánóban.
Hírneve lassanként túljutott a határokon, hazájában nemzeti hõsként tisztelték. A „forradalom zeneköltõjének ’’ nevezték, nevét együtt emlegették a nagy olasz szabadsághõsökével, így Garibaldiéval.
Zenéje felrázó erejû, a tömegek hangján szólt, akárcsak a népdal. Nevének betûibõl forradalmi jelmondatot alkottak, amellyel az ország egységéért és függetlenségéért harcoló
királyt köszöntötték. A lelkes hazafiak látszólag zenebaráti odaadásból, valójában forradalmi tûztõl átitatva írták a házak falára a nagy zeneköltõ nevét.
Verdi 1901. január 27 -én halt meg. Gyászolta egész Olaszország. Az utókor elégtételt szolgáltatott a mesternek.
A milánói Konzervatórium homlokzatára a kapu fölé, amelyen az elutasított ifjú egykor
Dinnyés Istvánné
kilépett, Giuseppe Verdi nevét vésték.
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A SZÁMÍTÁSTECHNIKAI BÛNÖZÉS ÉRDEKES ESETEIBOL
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Mindenek elõtt tisztázni kéne egy-két dolgot. Például mit jelent az, hogy hacker vagy cracker. Nos idézve egy jó hírû számítástechnikai folyóiratot: “A hacker egy biztonsági rendszert
megkerül, kihasználja a programban rejlõ kiskapukat, míg a cracker ugyanazt a rendszert
megtöri”. Világos, hogy mind a két mûvelethez magas fokú szakmai tudás szükségeltetik.
Ha megkeresnénk a számítástechnika nagyszótárában ezt a két fogalmat, akkor több
érdekes a rendõrség által feljegyzett esetet találnánk. Ezeket az eseteket szeretném
megosztani veletek két részben:
Egy hazai nagyvállalattól elbocsátott programozó bosszúból írt egy olyan “trójai faló”
vírust, amely hat hónap elteltével a vállalat összes követelését törölte a rendszerbõl. A programot az operációs rendszer rezidens részébe helyezte el, így az fél év után aktivizálódott.
Az eset csõddel végzõdött, amely elkerülhetõ lett volna, ha lettek volna biztonsági másolatok a mentésekrõl…
Az egyik legötletesebb bûncselekményt egy francia banda követte el. Üzembe helyeztek egy
házilag gyártott, hamis ATM-bankautomatát, amelynek szintén otthon, PC-n gyártott szoftvere nagy fejtörést okozott az automatát használni próbáló ügyfeleknek. Miután rögzítette
az ügyfél által begépelt PIN kódot, közölte, hogy a kártya érvényessége lejárt, és bevonja
azt. A bûnözõknek ezután csak any-nyit kellett tenniük, hogy a kártyával elsétáltak a
legközelebbi igazi ATM-autómatához, és a programjuk által megjegyzett PIN kód segítségével leszívták az ügyfél bankszámlájának tartalmát…
Az egyik legnagyobb port felkavart eset: Kínában halálra ítéltek (!) két hacker (egy ikerpárt), mert 720 000 yuant (kb. 90 000 dollár) utaltak át saját bankszámlájukra…
Minden idõk egyik legjobban megszervezett, szisztematikus támadását intézte két 15 éves
fiatalember a PENTAGON számítógépes hálózata ellen. A cloverdale-i hackerek egy helyi
Internet szolgáltatón keresztül jutottak be a Védelmi Minisztérium rendszerébe, ám mielõtt
igazán titkos adatokhoz jutottak volna, elözönlötték házukat az FBI ügynökök (a Pentagon
központja ugyanis jelezte a behatolást). A fiatalokat végül nem tartóztatták le…
Ha a világ legismertebb hackere Kevin Mitnick (több tiltott helyre sikerrel tört be), akkor
a világ legismertebb háló rendõre Tsutomu Shimomura. A Japán származású Bostoni
hálóbiztonsági fejvadász kapta el végül Mitnicket is, miután több telefonszolgáltatón hajszolta keresztül. Shimomura úr a Mitnick-ügy után úgy nyilatkozott, hogy az HBO televíziónak erõsebb számítógépes védelmi rendszere van, mint az Egyesült Államok kormányának…
A balkáni háború idején szerb hackerek szinte naponta törték fel a NATO homepage-ét,
“Adolf Clinton, menj haza Monicahoz!” feliratokat hagyva maguk mögött a fõoldalon…
Szatmári Tamás 7.b
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Reggel hatkor ébreszt az óra. Ébresztene, ha tegnap beállítottam volna.
Azért még így is be fogok érni. Beérnék, ha a villamos nem várna negyedórát a megállóban áramszünet miatt.
De még így is lehetek pontos. Lehetnék, ha nem derülne ki közben, hogy ma nulladik óránk is van.
Ámde az elsõ óra kezdetére pont beérek. Beérnék, ha a csengõ - a karórámhoz képest - nem másfél perccel elõbb jelezne.
A tanterembe belépve elnézést kérek, és leülök a helyemre. Leülnék, ha nem kémiaóra lenne, ahol
az elmés tanár alapszabálya így szól: - “A KÉSÕ FELEL “.
A tanár szerencsére elfelejti az általa felállított szabályt. Elfelejtené, ha egyik - jóindulatban túltengõ osztálytársam nem figyelmeztetné erre.
Tehát, a késõ felel. A késõ felelne! (Elég ennyi?)
Azért valahogy sikerül kicsikarni egy hármast. Sikerülne, de a tanár - mint késõbb kiderül tévedésbõl másnak írja be a naplóban az érdemjegyet.
Vége az órának. Vége lenne, ha most meg - másfél percet - nem késne az az átkozott csengõ.
Szünet van. Szünet lenne, ha nem hívatna az osztályfõnök a késés miatt.
A második óra történelem. Történelem lenne (nekem is, ha kedd helyett nem szerdára pakoltam
volna. Büntetésbõl felelnem kell, amire kapok egy kettest.
Kapnék, ha a tanár nem gondolná meg magát.
Ismét szünet van. Ismét szünet lenne, ha nem ütne ki a bombariadó.
A harmadik órára pontosan beérek. Pontosan beérnék, ha nem biológiaóra lenne, ahol három
perccel elõbb ott kell(ett volna) lenni.
Itt hál’ istennek nem felelek. Nem felelnék, ha a tanárnõ nem emlékezne arra, hogy nekem ma be
kell számolnom az elõzõ anyagrészbõl, mert nem írtam témazáró dolgozatot.
A jegyet tudjátok. Tudnátok, ha a biológiaórán nem a nullás lenne a legrosszabb osz-tályzat.
Ennek az órának is vége. Vége lenne, ha a tanárnõ nem tartaná tíz perccel tovább.
Végre szünet van. Szünet lenne, ha még maradt volna belõle valami.
Oroszóra van, itt már nem felelhetek. Nem felelnék, ha kész lenne a házi feladatom.
Viszont megdöntöm a mai csúcsot. Megdönteném, ha a kettes fölé többet érne, mint a kettes.
Mindjárt csöngetnek. Csöngetnének, ha az idõközben elromlott szerkezetet nem pont most javítanák.
Végre kicsöngetnek, lemegyek a büfébe valami harapnivalóért. Ennék, ha odaférnék.
Nem baj, visszamegyek az osztályba és megeszem a tízóraimat. Megenném, ha pár perc-cel elõbb
értem volna vissza.
Így viszont már csak a csomagolópapírját találom a padomon. Ha még csak azt találnám, de tele
is morzsáztak mindent.
Ezért most kapnak a többiek! Kapnának, ha nem lépne be a terembe a tanárnõ.
Az óra megkezdõdik, és itt már tényleg nem felelhetek. Nem felelnék, ha a röpdolgozatot nem
írásbeli feleletnek hívnák.
A dolgozat nem nehéz. Nem lenne nehéz, ha az elõrelátó tanárnõ nem ültetne külön.
Nem baj, azért így is lehet puskázni. Lehetne, ha nem pont mellettem foglalna helyet a tanárnõ.
Azért még így is be tudom fejezni a dolgozatot. Be tudnám fejezni, ha elõzõleg nem állítottuk volna
elõre a tanárnõ óráját, hogy elõbb vége legyen a mateknak.
Nem baj, a hatodik óra már könnyû: ének. Könnyû lenne, ha az énektanár nem lenne beteg.
Azért a fizikát is kibírom valahogy! Kibírnám, ha a kiosztott dolgozatomon nem lenne több a
javítási szín, mint maga a dolgozat.
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.
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AKARSZ AZ ÚJSÁGÍRÓNK LENNI?
Akkor jelentkezz a

RIPORTER — KERESTETIK
pályázatunkra!
któber az egészséges életmód hónapja. Úgy gondoltuk, ez jó alkalom újságunk számára, hogy megtudjuk a Ti véleményeteket is az egészségrõl, a
helyes életmódról. Kérünk benneteket, írjátok le véleményeiteket, gondolataitokat
errõl a témáról:
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TI HOGYAN KÉPZELITEK EL A HELYES, EGÉSZSÉGES ÉLETET?
HOGYAN VALÓSUL EZ MEG A CSALÁDBAN?

éleményeiteket fogalmazzátok meg, a kisebbek rajzaikkal vehetnek részt a
munkában.
legjobbakat név és osztály megjelölésével közöljük az újságban.
Várjuk gondolataitokat .
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JELENTKEZÉSI LAP
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Szeretnék részt venni a 3-as Újság készítésében.
Név: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Osztály: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Milyen számítógépet használsz?
386-ost
486-ost
pentiumosat
egyebet
Természetesen nem csak a számítógéppel rendelkezõk jelent-kezését várom.

Ilo

A kivágott jelentkezési lapot leadhatod az 7.b osztályban
Szatmári Tamásnak.

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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3-as Újság
Kedves gyerekek!
éhány évvel ezelõtt úgy gondoltam, egy olyan újságot kellene megjelentetni, amely iskolánk minden
tanulójához szól. Az ötlettõl a próbaszámig eljutottunk,
majd havonta megjelent a 3-as Újság.
ektek készül, rólatok szól, és a ti segítségetekkel
havonta továbbra is megjelenik. Rendszeresen
közöljük az iskolánkban zajló versenyek eredményeit, tudósításokat írunk rendezvényeitekrõl. Segítségetekre, ötleteitekre továbbra is számítok. Írjátok meg,
hogy milyen témakörökkel (rovatokkal) tegyük színesebbé, érdekesebbé újságunkat. Ne feledjétek: ez az újság nektek íródik, rólatok szól és ti írjátok!
rásokat, rajzokat ,vagy ha bármilyen ötletetek, közlendõtök és kér-désetek van,
forduljatok bizalommal a 3-as Újsághoz.
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A szerkesztõség címe: Vörösmarty u. 4.
z iskolai élet minél színesebb bemutatására törekszünk.Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik az újság mûködését valamilyen
módon segítették, támogatták.
Ilovszky Árpád

vs

RIPORTER
KERESTETIK

Ilo

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!

M

Jelentkezni lehet: Asztalos István 7.b osztályos tanulónál.
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ÕSZI ATLÉTIKAI VERSENYNAPTÁR
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Színhely: városi sporttelep
Nevezhetõ létszám: Iskolánként és nemenként 4-4 fõ.
I. kcs. leány és fiú 1999. október 11. 14 óra
Versenyszámok: 60 m - 400 m - távolugrás - kislabdadobás - 4x400 m váltó.
II. kcs. leány és fiú 1999. október 15. 14 óra
Versenyszámok: 60 m - 400 m - 800 m - távolugrás - kislabdadobás - 4x400 m váltó.
III. kcs. fiú 1999. október 12. 9 óra
Versenyszámok: 100 m - 400 m - 1500 m - távolugrás - súlylökés -kislabdadobás - 4x100 m,
4x1000 m, 4x400 m váltó.
III. kcs. leány 1999. október 14. 9 óra
Versenyszámok: 100 m - 400 m - 1500 m - távolugrás - súlylökés -kislabdadobás - 4x100 m,
4x600 m, 4x400 m váltó.
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Mezei futóbajnokság 1999. október 18. 14 óra.

TORNATERMI IDÕBEOSZTÁS
„A”hét

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Atlétika
5-6

Kosárlabda
Labdarúgás

Kézilabda
7-8

Torna
Torna
Torna

zk

Labdarúgás
Atlétika
7-8

y

Hétfõ
1415-1500
1500-1545
1545-1630
1630-1715

„B”hét

Hétfõ

Kedd

Atlétika
7-8

Labdarúgás
Atlétika
5-6
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1415-1500
1500-1545
1545-1630
1630-1715

®

Gombkötõ Zoltán

Szerda

Kosárlabda
Labdarúgás

Csütörtök

Péntek

Kézilabda
7-8

Torna
Torna
Torna
Torna

AZ ÚJSÁG TÁMOGATÓI

HORVÁTH AUTÓTECHNIKA
AUTÓALKATRÉSZ - KERESKEDÉS
MOTORFELÚJÍTÓ
GÉPMÛHELY

Q1- ES
GYORSSZERVÍZ

TAKARMÁNY ÉS GABONAKERESKEDÕ
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