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Margittai Firkácska 

Margittai diákok lapja, 1. évfolyam 1. szám. 2010. november 

 
Csodagép?  
 
Tudod, hogy kell a vizet borrá változtatni? 

Egy „csodagéppel”, amelynek tölcsérébe ha 
beletöltesz egy pohár vizet, a másik felén ki-
jövő csövön  kifolyik egy pohár bor, tehát a 
víz borrá változott.  

A cikket Forgács Ákos (IX. H) és Nagy 
László (VIII. G) tanulók írták. Részleteket az 
EMT honlapján találhattok: www.emt.ro 

 
5 kérdés ... 
1. Miért melegszik fel hamarabb a napon a 

feketekávé, mint a tej?  
(A többi kérdést az EMT honlapján találjátok meg.) 
 
Bölcs mondás 
Ha valaki nem lehet a fény forrása, akkor legalább lámpavivőként világítsa meg má-

sok útját. (Markusovszky) 
 
Humorsarok 
Az áram alatt lévő alkatrész ugyanúgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak 

más a fogása. 
 
Román hacker törte fel a Brit Haditengerészet oldalát 
A TinKode álnevet használó hacker a Royal Navy, vagyis a Brit Királyi Haditenge-

részet weboldalát törte fel a múlt héten, és ellopta a működtetők felhasználói neveit és 
jelszavait is. (Az írást Debreczeni Szabolcs, XII. H osztályos tanuló jegyzi. A teljes szö-
veget az EMT honlapján találjátok meg.) 

 
Ahogy egy elektronikus mese kinézne 
Hol volt, hol nem volt, talán a T0 időben, volt egyszer egy szerény, azonban jól 

megméretezett négypólus, akit Áramnak hívtak. Áram egy szerényen berendezett dual-
in-line tokban lakott. Szerénysége ellenére Áram szerette a komfortot, így transzduktori 
fizetéséből tellett hideg-meleg telítési áram bevezetésére is, amely zord időjáráskor fel-
melegítette zárórétegét. (Az írás Debreczeni Szabolcs, XII. H osztályos tanuló tollából 
származik. A teljes szöveget az EMT honlapján találjátok meg.) 

 
 
A  VASIMR plazmahajtómű 
2005-ben egy híres asztronauta, Franklin Chang Diaz, megalapított egy „AD Astra 

Rocket Company” nevű céget, amely plazmahajtóművekkel kísérletezik. Neve VASIMR 
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 (Variable Specific Impulse Magnetoplasma 
Rocket). Ez egy új kísérleti hajtómű, amely 
elősegítené a lehető leggyorsabb közlekedést 
az űrben. Ha egy expedíciót szeretnénk indí-
tani a Marsra hagyományos rakétákkal, az 8-
12 hónapba kerülne, viszont ezzel a plazma-
hajtóművel már 39 nap alatt odaérnénk. (Az 
írást Geráj János, XII. H osztályos tanuló állí-
totta össze. A teljes szöveget az EMT 
honlapján találjátok meg.) 

Kovács Zoltán 

 

Látványosak, érdekesek, hasznosak 

A munkavédelmi szabályok betartása mellett végezzétek el a javasolt kísérleteket, 
megfigyelve a történteket, ezeket jegyezzétek fel. 

A kísérletekhez szükséges anyagok és eszközök:  
 cukor, szódabikarbóna, szalakálé, mosószóda, homok, vöröscékla, víz, egész-

ségügyi szesz 
 porcelán tányérkák, kiskanál (mokkás), gyufa, vékonyfalú pohár (kémcső), 

mikrohullámú sütő 
 
Kígyófészek, vagy tűzetokádó sárkányfiókák: három kiskanálnyi porcukrot (kristálycukor-

ból kávédarálóval könnyen készíthető) egy kiskanálnyi szódabikarbonával jól keverjetek 
össze. Egy másik tányérra öntsetek egy ujjnyi homokréteget, amit nedvesítsetek meg 
kevés (legtöbb 1cm3) egészségügyi szesszel. Ezután a homokréteg közepén formáljatok 
egy mélyedést, amibe tegyetek az elkészített keverékből. Közelítsetek egy meggyújtott 
gyufaszálat a homokréteg felületéhez, aminek hatására  az alkohol lángra lobban. Figyel-
jétek a történteket!  

 
Gombatenyészet: egy másik tányérra készítsetek elő hasonlóan homokréteget (ne ned-

vesítsétek), amelynek a közepén és a szélétől fél cm-re formáljatok kis mélyedéseket, 
ezekbe tegyetek a kiskanál hegyével a keverékből. A tányérkát helyezzétek a mikrosütő 
táljára, s erősebb hevítésre állítva kezdjétek melegíteni rövid ideig, miközben távolról a 
készülék ablakán keresztül figyelitek a történteket. 

A mikrohullámú készülék teljesítménye függvényében különböző látványban lesz 
részetek. Kísérletezzétek ki az optimális feltételeket ahhoz, hogy egy növekvő „csiper-
ke-gomba”, illetve „szarvas-gomba” telepet kapjatok. 

Ismételjétek meg a próbálkozást úgy, hogy a homokot a keverék alatt előzőleg egy 
kis csepp vízzel, egy másik alkalommal az alkohollal nedvesítsétek meg. 

Ezután ismételjétek meg az előző kísérletet, szódabikarbonát helyett mosószódát 
használva. 

 
Büdös Sárkányfiak és gombák: Kistányéron készítsetek keveréket szalakáléból és por-

cukorból (1:4 kiskanál arányban). Az előzőekben leírtak szerint végezzétek el ezzel a ke-


