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Újra együtt a NAGY CSAPAT
Rövid beszámoló a szlovéniai Nemzetközi tűzoltó táborról

„Vak volt a hajnal…’’
Ez az idézet jut eszembe, ha a kis csapat indulására 

gondolok. Július 25-e hajnalán, vagy talán még éjszaka, 
valamivel három óra után, izgalommal tele köszönt el a 
kis csapat (tíz lelkes ifjú és a kísérők) a családtagoktól. 
Indulás. Cél: Szlovénia, Zagorje ob Savi, a Nemzetközi 
tűzoltó tábor, ahol reményeink szerint a versenyen túl 
újra találkozhatunk a tavaly megismert emberekkel, új 
helyeket ismerhetünk meg, és új barátságok szövődhet-
nek. S valóban, a reményeink megvalósultak. A helyi szer-
vezők gondoskodtak arról, hogy színes legyen a program, 
hogy lehetőség szerint minél többet láthassunk e lenyű-
göző ország természeti szépségeiből, és a múlt emlékei-
ből különböző múzeumokban. 

Hosszú (tizenegy órás) út után érkeztünk meg a 
festői szépségű helyen elterülő egykori bányavárosba, 
Zagorje ob Saviba. A délután a találkozásról szólt. Jó 
volt látni ahogy felcsillan gyerekeink szeme amikor újra 
meglátják az egy éve Szerbiában megismert barátokat. 
Mintha csak néhány órára szakadt volna meg a beszél-
getés, lelkesen találtak újra egymásra a barátok. Az estét 
a csapatok által bemutatott, vidékükre jellemző dalok, 
táncok töltötték ki.

A következő napon, pénteken, a kirándulásé volt a fő-
szerep. Ellátogattunk a Čemšeniška hegy 1250 méteren 
fekvő kilátójához. Innen megcsodálhattuk a festői vidé-
ket, a számunkra lenyűgöző hegyi építkezést, ami már 
az Alpokra emlékezteti az utazót. Ezt követően egy helyi, 
önkéntes tűzoltó állomást látogattunk meg, és annak mú-
zeumát.  Megtudtuk,hogy ezeknek a felszereltsége megfe-
lel minden maximalista elvárásnak, és mindez pályázati 
pénzekből valósulhatott meg.  Szlovéniai tartózkodásunk 
alatt megtapasztalhattuk azt is, hogy ott az önkéntes tűz-
oltóságnak nagy hagyománya van. Sok ilyen nagyon jól 

felszerelt központ működik az országban, és nagy népsze-
rűségnek örvend a fiatalok és az egészen idősek körében 
is ez a tevékenység.

Az egykori bányavárosban, Zagorjeban bányászati 
múzeum is működik. Ezt látogattuk meg péntek délután. 
Testközelből ismerkedhettünk meg a bányászat helyi 
történetével, és láthattuk annak fejlődési szakaszait is az 
élethű kiállítási termekben.

A szombat délelőtt a versenyről szólt. Mindenki izga
tottan várta a vetélkedőt, ahol öt ország tizenhárom 
csapata mérte össze erejét, a főként ügyességi, de tűzol
tással kapcsolatos feladatokban. Ha lehet még fokozni 
az izgalmat, az megtörtént. A délutánt egy olyan tűzoltó 
állomáson töltöttük, ami egy hegytetőn helyezkedik el, 
Padežen. Itt láthattuk, hogy a helyi önkéntes tűzoltók bi-
zony komolyan veszik az országos versenyük döntőjét. 
Sokat tanulhattunk tőlük. Az esemény fontosságát jelzi, 
hogy a környező települések lakosai is igen nagy szám-
ban voltak jelen, az este pedig a nyertesek megünneplé-
séről szólt. Ennek az eseménynek a keretébe illeszkedett 
a csapataink díjkiosztása is. Igazi felszabadult öröm tükrö-
ződött ifjaink arcán, amikor a helyi szervezők bejelentet-
ték, hogy a két csapatunk második és harmadik helyezést 
ért el. Lelkes örömüket még a közeledő vihar sem vette el. 
Boldogan ünnepelték meg munkájuk eredményét. 

A jókedvet csak a következő nap törte meg, hiszen reg-
geli után búcsúzni kellett a régi és az új barátoktól. A nagy 
búcsúzkodást megkönnyítette a gondolat, hogy hála az 
internetnek, nem kell egy évig várni az újabb beszélgetés-
re… Hosszú, kissé viharos út után szerencsésen, fáradtan, 
de nagyon boldogan érkezett haza a NAGY CSAPAT! 

Ez úton is szeretnék gratulálni a lelkes, vidám közös-
ségnek az elért eredményekhez! Jó volt velük lenni!           

Székely Hajnalka 
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A testvérkapcsolat ápolásaként idén is meg-
hí vást kapott a szilágylompérti Ady Endre 
Általános Iskola, ahonnan 11 diák és két kísérő 
vett örömmel részt a táborban. A diákok és az 
őket kísérő tanárok szabadon választhattak fara
gás, gyöngyfűzés, szőnyegszövés, varrás, bogozás 
és fonalgrafi ka tevékenységek közül, amelyeket 
idén új műhelyekkel bővítettek a szervezők: a 
rajzkör, a hangszeres zeneoktatás, a csuhézás 
és a kosárfonás már az első napon felkeltette a 
diákok érdeklődését. A napi több órás gyakor
lást és munkát a kalotaszentkirályi pedagógu-
sok mellett kézműves oktatók irányították, akik 
megtanították a tanulóknak a népi mesterségek 
különféle technikáit.  

A mindennapos foglalkozások mellett, a 
szer vezők kreativitásának köszönhetően, a di
ákok egyénileg megrajzolt térképek segítségé-
vel járhatták végig, és ismerhették meg Kalota-
szentkirály utcáit, nevezetességeit. 

A tábor harmadik napján a diákok kiránduláson 
vettek részt Csucsán, ahol Ady Endréhez köthető 
irodalmi nevezetességeket látogattak meg. A kirán-
dulás végállomásaként az alkotótábor névadójának 
emlék helye előtt a táborozók koszorúzással fejezték 
ki tiszteletüket. 

A tábor utolsó estéjén a diákok a tábortűz mellett 
elevenítették fel a közös emlékeket, egymástól tanult 
népdalokat. Az utolsó nap mindemellett a táborozók 
munkáinak a bemutatásáról és díjazásáról szólt. Ezen 
a napon került sor a barátságszőnyeg befejezésére és 
felvágására is, melyet három részre osztottak a szer-
vezők. Örülünk, hogy nemcsak szőnyegek szövődtek, 
nemcsak virágtartók bogozódtak, hanem barátságok 
jöttek létre, illetve elevenítődtek fel.

Ezúton is szeretnénk megköszönni a kalotaszent-
királyi Ady Endre Iskolának a szervezést és a vendég-
látást.      Csóka Eliza-Enikő

„Nagyon jól éreztem magam a táborhéten. Tanul sá-
gos volt, mert megtanulhattam a faragás és a bogozás 
alapjait. Már az első napon a szőnyegszövést is kipró-
bálhattam, majd örömmel sajátítottam el annak forté-
lyait.”              (Gál Bianka, V. osztály)

„Nagyon örültem a táborozási lehetőségnek, mert 
így nagyon sok érdekes dolgot megtanulhattam. 
Számomra ez a tábor azért volt hasznos, mert felhívta 
a fi gyelmemet a hagyományokra, szokásokra. A tábor 
alatt megtanultam szőni, bogozni.” 

(Gáll Henrietta, V. osztály)

„Azért volt jó ismét Kalotaszentkirályon táborozni, 
mert találkozhattam újra a barátaimmal, új emberekkel 
ismerkedhettem meg, és új technikákat tanulhattam.” 

(Csóka Barbara, VI. osztály)
„Számomra a tábor azért volt hasznos, mert új bará-

tokat szereztem, új dolgokat tanulhattam. A táborhét 
alatt megtanultam szőni, varrni, bogozni és faragni. Jó 
lenne jövőre is Kalotaszentkirályon táborozni, hogy ta-
lálkozhassak azokkal az emberekkel, akiket idén megis-
mertem, és szeretném jobban elsajátítani a népi mester-
ségek technikáit.”           (Lukács Gabriella, V. osztály)

„Számomra a tábor főként azért volt hasznos, mert 
megtanultam faragni. Régóta érdekelt ez a mesterség. 
Örültem a lehetőségnek. Mindemellett új barátokat 
szereztem, tanulhattam kalotaszentkirályi és zsámboki 
népdalokat.”            (Kirei Arnold-Kevin, V. osztály)

„Örülök, hogy idén eljutottam a kalotaszentkirályi 
táborba. Érdekes volt mesterségeket tanulni.” 

(Csóka Gábor, VI. osztály)
„Ez a tábor azért volt jó, mert alkothattunk, minda-

mellett, hogy új barátokra tehettünk szert. Megtanultam 
faragni, szőnyeget szőni, varrni. Jó volt megismerni a 
kalotaszentkirályi embereket, tanulókat.”

 (Erdei Levente, VI. osztály)
„A táborhét alatt rengeteg foglalkozáson vettem 

részt. Szinte minden mesterségben kipróbáltam ma-
gam. A szerdai kirándulás tetszett azonban a legjob-
ban, ugyanis ellátogattunk Csucsára, ahol ismereteket 
szerezhettünk Ady Endre és Boncza Berta életéről. ” 

(Erdei Anetta, VI. osztály)

„A ma elvégzett munka jövőt formál”
Rendhagyó módon, idén immár XVII. alkalommal került megrendezésre Kalotaszentkirály-
Zentelkén a Gyarmathy Zsigáné Alkotótábor. A táborhét július 15-én vette kezdetét egy 
megnyitóval, amelyen közel 70 diák és 20 felnőtt vett részt.  „A ma elvégzett munka jövőt 
formál” mottó idén is meghatározta a tábor alaphangulatát, ugyanis az ide látogató 
érdeklődők betekintést nyerhettek különféle kézműves tevékenységekbe, népi hagyományokba. 
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Az Egyesült Államokban már korábban „feltalálták” 
a világnapot. 1919ben a Hallmark, az ország legna
gyobb képeslapgyártója, állt elő az ötlettel, de mivel 
üzleti fogásnak minősült, így a barátság világnapját 
Paraguay-ból eredeztetik.  

Hogyan ünnepeljünk? Mindannyiunk életében fon-
tosak a barátok, a világnap pedig jó alkalom ennek 
kimu tatására. Összegyűjtöttünk nyolc ötletet arra, 
hogyan ünnepelhetjük meg a barátságot.  

• Menjünk ki piknikezni a parkba. 
• Alkossuk újra az első közös fotónkat.  
• Küldjünk egy (virtuális) képeslapot. 
• Idézzük fel a legfurcsább, legviccesebb, legmeg-

hatóbb közös élményünket. 
• Nézzünk meg néhány részt a kedvenc 

soro za tunkból.  
• Kapcsoljuk ki a telefonjainkat és egy kávé, bor, 

sör mellett töltsünk együtt időt. 
• Menjünk el együtt színházba, moziba, koncertre, 

múzeumba. 
• Segítsünk a barátunknak valamiben! Vigyázzunk 

pár órát a gyerekére, sétáltassuk meg a kutyáját, hív-
juk meg egy tál ételre stb.  (Forrás: www.maszol.ro)

Sarmaságon is megünnepeltük a barátság világnap-
ját a Vakáció a könyvtárban program keretein belül. A 
barátsággal kapcsolatos dalt tanultunk illetve fi lcből 
készült szíveket adományoztunk egymásnak fi gyelve 
arra, hogy ne a legjobb barátunknak adjuk oda, hanem 
olyan személynek, akit kevésbé ismerünk, így új barát-
ságokat is kötöttünk.                  Sz. A.

Az ENSZ Közgyűlése 
1993. december 21én New 
Yorkban határozatban hir-
dette meg a világ őslakos 
népeinek nemzetközi évtize-
dét, amely 1994. december 
10én kezdődött. A határozat 
kimondta, hogy az évtized 
keretében évente megtart-
ják A világ őslakos népeinek 
nemzetközi napját is, ame-
lyet első ízben 1995ben ün
nepeltek. 2004ben az ENSZ 
Közgyűlése a 2005 és 2015 
közötti időszakra a világ ősla
kos népeinek második évtize-
dét hirdette meg “Cselekvés 
és méltóság” címmel. 

Folytatás a 4. oldalon

A barátság világnapja 
Idén hatvanegyedik alkalommal ünnepli a világ július 30-án a barátság világnapját. 
Paraguayban, 1958 júliusában egy baráti társaság találta ki, hogy legyen a barátságnak 
nemzetközi napja. Negyven évvel később, 1998-ban az ENSZ főtitkára, Kofi  Annan Micimackót 
nevezte ki a barátság hivatalos nagykövetévé. Végül 2011-ben az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 
hivatalosan is a barátság világnapjává nyilvánította július 30-át. 

A világ őslakosainak nemzetközi napja – augusztus 9.
A világ őslakosainak nemzetközi napjának célja, hogy előmozdítsa és védje a világ őslakos 
népeinek jogait, elismerje eredményeiket és hozzájárulásukat a világ problémáinak megoldásához.
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A forint születésnapja
A ma használatos forint 1946. augusztus 1-én jelent meg a pénzforgalomban felváltva ezzel a 
hiperinfl ációs pengőt. Ezért ünnepeljük augusztus elsején a magyar forint születésnapját. A 69 
éves forint azóta igazi pénzzé vált, konvertibilis lett.

A világ őslakosainak nemzetközi napja – augusztus 9.
Az ENSZ keretében működő Őslakos 

Ügyek Állandó Fóruma (Permanent 
Forum on Indigenous Issues), az ENSZ 
Tájékoztatási Főosztálya (United Nations 
Department of Public Information) és a 
Világ Őslakosainak Nemzetközi Évtizede 
elnevezésű bizottság szervezésében az 
idén az ENSZ New Yorki székházában 
tartanak ünnepséget “A bennszülött né-
pek által épített szövetségek, szerződé
sek, megállapodások és más konstruktív 
együttműködési lehetőségek” címmel.
Az esemény célja, hogy előmozdítsa és 
védje a világ őslakos népeinek jogait, el
ismerje eredményeiket és hozzájárulásu-
kat a világ problémáinak megoldásához. 
A szervezők szerint az őslakosok “élő 
dokumentumok”, akik azt példázzák, hogyan lehet 
együtt élni tiszteletben tartva egymást egy közös 
cél érdekében. Az őslakosok ahhoz is hozzájárulnak, 
hogy olyan társadalomban éljünk, amely odafi gyel a 
környezetére, földjére, természeti erőforrásaira, mi

közben szellemi, kulturális és történelmi örökségét 
is megóvja. 

(Forrás: https://cultura.hu/aktualis/a-vilag-osla-
kosainak-nemzetkozi-napja/)
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A forint a középkor leghíresebb aranyérmei közé 
tartozott. Az aranyforint a nevét Firenze városról kap-
ta, ahol 1252 óta vertek aranypénzt. Ennek a pénznek 
a latin neve ugyanis florentinus, azaz „firenzei” volt, és 
ebből származik többek között a magyar forint neve is 
(régi alakja: florint).

A forint mint fizetőeszköz  hazánk történelme so-
rán többször is megjelent:

1. Magyar aranyforint (1325–1553)
Az első európai uralkodó, aki országában bevezette 

az aranyvalutát, Károly Róbert volt. A magyar király 
ehhez az 1325től firenzei mintára veretett magyar 
aranyforintot használta fel, mely körmöci dukátként 
is ismert volt.

2. Ezüstalapú forint (1750-1892)
Az ezüstalapú forint egy történelmi ezüstalapú 

pénzegység volt. 1750től 1892ig, az aranyalapú va-
luta bevezetéséig volt a Habsburg Birodalom, majd 
az Osztrák–Magyar Monarchia elsődleges törvényes 
fizetőeszköze.

3. Magyar forint az 1848-49-es szabadságharc 
idején

1848 nyarán Kossuth Lajos pénzügyminiszter az-
zal próbálta stabilizálni az ország pénzügyi helyzetét, 
hogy önálló magyar bankjegyet bocsátott ki forint né-
ven. A szabadságharc kitörése után az ország magyar 
ellenőrzés alatti területein ez a papírpénz volt forga-
lomban. A magyar forint a nép körében a Kossuth-
bankó elnevezést kapta. 1848. augusztus 6. és 1849. 
március 24. között 1, 2, 5, 10 és 100 forintos címletű 
bankjegyek kerültek forgalomba.

4. Osztrák-magyar forint (1867–1892)
1867ben az Osztrák–Magyar Monarchia pénzne-

meként bevezették az osztrákmagyar forintot. Ez elő-
ször fémpénzként jelent meg, Magyarországon 1867
től kezdve az osztrák forint magyar nyelvű felirattal 
ellátott nemzeti változatát verték. Ezt követte a közös 
papírpénz bevezetése. Az osztrákmagyar forint 1892
ig, a magyar korona bevezetéséig volt forgalomban.

5. Mai magyar forint 1946. augusztus 01-től 
napjainkban is forgalomban van.

A magyar forint bevezetését megelőző időszakban 
a havi infláció megközelítette a 41 900 billió (4,19 x 
1016) százalékot, az árak 15 óránként duplázódtak. 
Ez volt a világtörténelem egyik legnagyobb inflációja. 
A pengő hiperinflációját mi sem jelezte jobban mint 
hogy 1 Ft 400.000 quadrillió (vagyis 400.000.000.00
0.000.000.000.000.000.000) pengőt ért.

1946. augusztusában az alábbi címletek kerül-
tek forgalomba:

– bankjegy: 10 és100 forintos címlet
– érme:  1 Ft, 2 Ft , 5 Ft

A 20 forintos címlet 1947ben, míg az 50 forin-
tos címlet 1951ben került ki a nyomdából bankjegy 
formában. A legelső forintbankjegyeket igen nehéz 
körülmények között kellett előállítani. Az inflációs 
pengőbankjegyeket hatalmas mennyiségben gyártot-
ták, így a forint előállításához már nem volt elegendő 
papír és a piros nyomdafesték is elfogyott. Végül finn 
és francia importból sikerült szerezni megfelelő mi-
nőségű vízjeles bankjegypapírt.

Az évtizedekig változatlan forintbankjegy sor bő-
vítésére 1970ben került sor, amikor is megjelent az 
ötszáz forintos. Ezt az alábbi címletek megjelenése 
követte:

 1983ban az 1.000 forintos bankjegy
 1992ben az 5.000 forintos bankjegy
 1997ben a 10.000 forintos bankjegy
 1998ban a 200 forintos bankjegy
 1998ban a 2.000 forintos bankjegy
 2001ben a 20.000 forintos bankjegy
Időközben néhány papírbankjegyet bevontak és 

helyette érme került kibocsátásra:
1992ben megjelenik a 100 Ftos érme, de vele 

párhuzamosan még forgalomban volt a 100 forintos 
bankjegy is. Mindkettőt 1998. december 31én vonták 
ki a forgalomból

1996ban megjelenik a bicolor 100 Ftos érme. Ez 
az első magyar bicolor érme, és az egyetlen, amelyet 
több évben is vertek.

2009ben kivonják a forgalomból a papír 200 Ft
os bankjegyet és helyette megjelenik a 200 forintos 
pénzérme.

Érmék, melyeket végleg kivontak a forgalomból:
 fillér: 1999ben megszűnt, mint a forint váltópén-

ze. A 10 és 20 filléresek 1996ig voltak jelen, míg az 50 
fillér 1999ben került kivonásra.

 1 és 2 Ftos érmék: 2008. február 28án fizethet-
tünk velük utoljára. Gazdaságossági okok vezettek a 
kivonásukhoz, előállítási költségük jóval meghaladta 
a névértéküket.

Az évek során az újranyomáskor a bankjegyen és 
az érmén lévő címer gyakran változott. Az alábbi cí-
merek szerepeltek a fizető eszközeinken:

 Kossuth címer 19461949
 „Rákosicímer” 19491957
 „Kádárcímer” 19571990
 koronás kiscímer 1990től
Valamennyi forintpénzjegy a Magyar Nemzeti Bank 

által kibocsátott bankjegy.  A bankjegyek alap-papírját 
Miskolcon gyártja a Diósgyőri Papírgyár, nyomtatásu-
kat Budapesten végzi a Pénzjegynyomda Zrt. 2014. 
szeptember 1jén a Magyar Nemzeti Bank bejelentette, 
hogy négy év alatt teljesen lecseréli a magyar pénzjegy-
készletet. Az első a tízezer forintos volt, amellyel elv-
ben szeptember 2. napjától már fizetni is lehetett, de a 
forgalomban csak 2014. decemberében jelent meg.

(Forrás: https://hu.wikipedia.
org/wiki/A_magyar_forint_penzjegyei

http://papirpenz.hu/forint )
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• Egy élet alatt egy átlagember annyi nyálat termel, 
amivel két úszómedencét meg lehet tölteni. 

• Minden harmadik ember még akkor lehúzza a 
vécét, amikor még rajta ül.

• Egy átlag férfi  8.4 méter szőrt borotvál le magáról 
3350 óra alatt egy életen át.

• Egy átlag nő öt évente a saját magasságának meg
fe lelő mennyiségű rúzst (ajakápolót) használ el.

• Tízből három ember élete első szerelmével háza
sodik végül össze.

• Az álmaid 90%át a felébredésed követő két órá
ban elfelejted.

• Az ásítás leginkább olyan embertől ragályos, aki 
közeli ismerős, vagy érzelmileg közel áll hozzánk.

• A kisbabák napi 2000 métert kúsznak.
• Az átlagember 20 és 70 éves kora között összesen 

600 órát tölt el szexeléssel.
• A mai átlag ember a napja egy harmadát számí-

tógép előtt tölti.
• Átlagban egy ember annyit sétál egy életben, 

mintha kétszer körbe mászná a földet.
• Az átlag embernek lefekvéstől számítva hét perc

re van szüksége az elalváshoz.
• A mai leggyakoribb melltartó méret a 36 C, míg 

tíz éve még a 34 B volt, azaz átlagban nőnek a mellek. 
(nem minden esetben természetesen:)

• Átlagosan 9 millió emberrel van egy napon a 
születésnapod.

• Az életedből tömören 5 évet evéssel töltesz el.
• Csontjaink 10 évente teljesen megújítják ön

ma gukat. Ez egy lassú és állandó folyamat, így 
elmondhatjuk, hogy testünkben mindig vannak “új” 
és “régi” csontok egyaránt.

• Olyan sokat pislogunk, hogy az ébren töltött idő 10 
százalékát lehunyt szemmel töltjük. Ha úgy vesszük, az 
ébren töltött óráink tizedében (több mint napi másfél 
óra) semmit nem látunk, teljesen vakok vagyunk.

• Az agyunk által előállított elektromossággal meg 
tudnánk világítani egy villanykörtét.

• Az emberi haj gyakorlatilag elpusztíthatatlan, 
egyedül a tűznek adja meg magát.

• Veséink igencsak szorgalmasak: naponta huszon-
ötször folyik át rajtuk a teljes vérmennyiségünk, vagyis 
24 óra alatt közel 180 liter vért szűrnek meg!

• Az emberi fog szerkezete éppen olyan erős, mint 
a cápák fogai.

• A gyomorsavunk olyan erős, hogy ha a bőrünkhöz 
érne, egyszerűen kilyukasztaná azt.

• A babáknak születéskor hatvannal több csontjuk 
van mint a felnőtteknek, ezek az évek előrehaladtával 
összeforrnak.

• Az apró arcizmoknak köszönhetően akár 7000 
különféle kifinomult arckifejezésre is képesek 
vagyunk. Ha eltávolítanánk az összes izmot az arcbőr 
alól, így nézne ki az emberi fej:

• Ha megmérnénk az emberi szem felbontását, 
nagy jából egy 500 megapixeles fényképezőgépével 
lenne egyenlő. Olyat még a legújabb okostelefonok se 
tudnak.

• Életünk során szívünk nagyjából 200 millió liter 
vért pumpál át magán. Ezzel a mennyiséggel nagyjából 
1,5 millió söröshordót tudunk megtölteni.

• Májunk hihetetlen mértékben tud regenerálódni: 
képes magát visszaépíteni eredeti méretére még akkor 
is, ha 75%át eltávolítottuk.

• A szemünk belső sarkában található rózsaszín 
rész az evolúció hagyatéka, mely annak idején azért 
fejlő dött ki, hogy megvédje a belső szemhéjunkat, 
mint sok madár és hüllőfaj esetében.

• Egy átlagos ember bőrének tömege megkö zelí
tőleg 8kg, ami a teljes testtömeg 16%át teszi ki. 
Apropó, azt tudtad, hogy mi a legnagyobb szervünk? 
Hát persze, hogy a bőr.

• Szívverésünk az éppen hallgatott zene ütemével 
szinkronba tud kerülni.

• Azok az enzimek, amelyek a testünkbe bevitt 
táplá lék emésztéséért felelősek, kezdik el lebontani 
és felemészteni testünket a halál után.

• Testünkben található atomok nagy része (az 
atomok 40%a, testünk tömegének pedig 93 száza
léka!) csillagpor, amely több milliárd éve felrobbant 
csillagokból származik. Valószínű, hogy a bal karodban 
levő atomok másik csillagból származnak, mint a jobb 
kezedben lévők.

Ilyen furcsák vagyunk?-érdekességek az emberről
A “mindenütt jó, de a legjobb otthon” analógiára építve azt tudjuk mondani, hogy “minden 
érdekes, de a legérdekesebbek mi, emberek vagyunk”. Rengeteg dologról már hallottunk, 
de aztán a konkrét adatokat látva csak úgy pislogunk, hogy ez tényleg így van? Íme néhány 
érdekesség … rólunk, emberekről.
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