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� További magyar ékezetmondatok: „jó húst sütsz tán, vízköpő szűcsné”, „A sok 
kúszó felhő beborította az esti nap tündökletes művét. Éva megmoccant. Óh 
Ádám! Ülj le mellettem! Íme az ember, a nagy Ő. Újra hallom hangod. Önmagad 
vagy, ezt tudod. Űzd el haragod, s jer velem!” (Simon Zoltán) 

� A robotika három törvénye: 1. A robotnak nem szabad kárt okoznia emberi 
lényben vagy tétlenül tűrnie, hogy emberi lény bármilyen kárt szenvedjen. 2. A 
robot engedelmeskedni tartozik az emberi lények utasításainak, kivéve, ha ezek 
az utasítások az első törvény előírásaiba ütköznének. 3. A robot tartozik saját 
védelméről gondoskodni, amennyiben ez nem ütközik az első és második tör-
vény előírásaiba. (A robotika kézikönyve, 56. kiadás, 2058 – Isaac Asimov: Én, a 
robot. Móra, 1991.) 

� A DOS operációs rendszer (Disk Operating System) fejlesztése 1980 októberé-
ben kezdődött, amikor az IBM elkezdte kutatni a piacot egy operációs rendszer 
után új gépe, az IBM PC számára. Az IBM először a Digital Research Institute 
vezetőit kérte fel, majd miután nem vállalták, a Microsoftot bízta meg az operá-
ciós rendszer megírásával. Az 1981 októberében, az IBM PC-vel együtt megje-
lentetett 1.0-s verzió több mint 300 kisebb-nagyobb hibát tartalmazott. A DOS 
elterjedése és a Microsoft fergeteges sikere annak köszönhető, hogy a PC-kel in-
gyen adták az operációs rendszert. Megjegyzendő, hogy a DOS nem teljes egé-
szében Microsoft fejlesztés, a cég a Seattle Computer Products-tól megvette a 
86-DOS operációs rendszert, és ezt javítgatta egy kicsit fel. 

� Az 1983-ban bejelentett Microsoft Windows, mint a DOS grafikus felülete, 1985 
novemberében jelent meg a piacon, 100 USD áron. 

� Az 1992 áprilisában megjelenő Microsoft Windows 3.1 az első két hónapban 
egymillió példányban kelt el. 

 

Miért tűntek el  
a piros fűszerpaprika csomagok a boltokból? 

A múlt ősszel eltűnt a magyarországi csomagolású fűszerpaprika a kereskedelemből. 
Kósza hírek szerint mérgező anyagot tartalmazott. A médiában is nagydobra vert bot-
rány lassan elcsendesedett, s kezdtek megjelenni a magyarázatok. 

Kisült, hogy a Magyarországon termelt paprikának semmi baja, csak azok a termé-
kek buktak le a minőségi ellenőrzésen, melyekbe spanyol, vagy mexikói paprikát kever-
tek. Ezek mikotoxinokkal voltak fertőzve. 

A mikotoxinok penészgombák által termelt másodlagos anyagcsere termékek, na-
gyon mérgező vegyületek. Az egyéb, élelmiszerekben előforduló mérgező hatású anya-
gokhoz képest (ezek növényvédő szerekből kerülhetnek a táplálékokba) egészségkárosí-
tó hatásuk több nagyságrenddel nagyobb. Rendszeres fogyasztásuk során súlyos króni-
kus betegségeket okoznak rákkeltő, immunkészség csökkentő hatásuk következtében. A 
leggyakoribb penészgombák, s az általuk termelt mikotoxinok a következők: 

Aspergillus aflatoxin 
 ochratoxin 
 patulin 
Penicillium ochratoxin 
 patulin 
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Fusarium zearalenon 
 trichotecenek 
 fumonisin 
Az élelmiszerelemzés során a csomagolt fűszerpaprika bizonyos típusaiban  

aflatoxint és ochratoxint találtak. 

Ezek az anyagok általában trópusi gombafélékben képződnek. Ez is bizonyítja, hogy 
importált adalékanyagként kerülhetett a paprikába. 

Ezeknek az anyagoknak a képződése nem kiszámítható, ezért rendszeresen kell el-
lenőrizni a termékeket. 

Kimutatásukra nagy érzékenységű mikrokémiai elemző módszereket alkalmaznak. 
Az EU-szabványok a fűszerpaprikában 5µg/kg aflatoxin B1 és 10µg/kg ochratoxin A- 
szennyezettséget engednek meg. 

Más típusú gombamérgekről már írtunk a Gombák, tápanyagok, mérgek című közle-
ményben (FIRKA 2001-2002/ 5.szám). 
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kísérlet, labor

Kísérletek 

Készítsünk karácsonyfát! 
Szükséges anyagok:�Nátrium-klorid (NaCl, konyhasó), víz (H2O), nedvszívó zöld papír. 
Szükséges eszközök: Olló, vegyszeres kanál, üvegpohár. 
Eljárás:�Készítsünk telített konyhasó-oldatot úgy, hogy az üvegpohárba tegyünk kb. 

50 cm3 vizet és ebben oldjunk fel három teáskanálnyi nátrium-kloridot. Vágjuk ki a zöld 
papírból a karácsonyfa alakú ábrát (akkora legyen, hogy beleférjen a pohárba). Fontos, 
hogy a papír nedvszívó legyen. Állítsuk a sóoldatba a kivágott papírt úgy, hogy kb. 1-2 
cm az aljából merüljön az oldatba. Állítsuk az edényt néhány napra nyugodt, meleg 
helyre. Néhány nap múlva finom fehér kristályréteg vonja be a karácsonyfát. 

Magyarázat: A papír magába szívja a sóoldatot, amely diffúzióval halad fölfelé. A víz 
elpárolgásával a só kiválik a papíron. Lényegében bepárlást végzünk a papíron, csak lassan. 


