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Hasznos információk!
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2.
3.
4.
5.

45 perc áll a rendelkezésedre!
Tollal dolgozz!
Nyugodtan dolgozz a szövegben!
Helyesírásra ügyelj, mert figyelembe vesszük!
Ügyelj a külalakra, a szépírásra!

Tanuló neve:_______________________
Iskola:____________________________
Felkészítő nevelő:___________________
Elért pontszám:128p/_________________
Helyezés:__________________________

Nagyon jó munkát kívánunk!

IGAZSÁG A “RED BULL’’ ITALRÓL
Ezt az italt országunk minden szupermarketjében árusítják. Mégpedig szabadon, s mivel divatban van,
bármelyikünk fogyaszthatja és megkóstolhatja, még ha csak kíváncsiságból is….pedig akár halálos is lehet.
A Red Bullt azért készítették el, hogy a nagy fizikai terhelésnek alávetett személyek agyát serkentse, de
semmiképpen nem arra, hogy egy ártalmatlan vagy üdítő italként fogyasszák. A Red Bullt világszerte
forgalmazzák a következő szlogennel: „Növeli a fizikai állóképességet, élénkíti a koncentrálóképességet és a
reakcióidőt, energiát ad és javítja a lelkiállapotot”. Red Bull a világ majdnem 100 országába eljutott. A
Vörös Bika márka legfőbb fogyasztói fiatalok és sportolók, két olyan vonzó szegmens, amely rabul esett az
ital által kiváltott hatásnak.
A történet a következő: Az italt Dietrich Mateschitz készítette el, egy osztrák származású üzletkötő, aki egy
Hong Kong-i üzleti útja során fedezte fel, amikor egy fogkefét gyártó cégnek dolgozott. Ennek a – koffeint
és taurint tartalmazó recept alapján elkészített - folyadéknak abban az országban bomba sikere volt; s ekkor
fordult meg a fejében, hogy milyen hatalmas sikert aratna ez az ital Európában, ahol még ez a termék
ismeretlen volt, nem beszélve az igazi vállalkozóvá válás lehetőségéről.
De ennek az italnak az igazsága más!
Franciaországban és Dániában éppen most tiltották be, mint a halál koktélját, a glükuronsav laktonnal kevert
vitamin összetevői miatt. Glükuronsav lakton egy rendkívül veszélyes vegyület, melyet a hatvanas években
az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma fejlesztett ki a Vietnamban állomásozó haderők harci
szellemének a fokozására, s amely a háborús stresszt oldó hallucinogén kábítószerként hatott. Azonban, ez a
szervezetben romboló utóhatást váltott ki, ezért idővel megszüntették, mivel az ezt fogyasztó katonák
soraiban nagy számban fordultak elő migrénes, agydaganatos és májbeteges esetek. Ennek ellenére, a Red
Bull doboz összetevői között olvasható: glükuronsav lakton, mely serkentő gyógyszerként van
katalogizálva. Azonban, nem szerepelnek a Red Bull dobozán az ital fogyasztásának azon következményei,
amelyek maguk után vonnák feltüntetni az alábbiakat:
FIGYELMEZTETÉSEK
1. Fogyasztása veszélyes, ha azután nem végzel fizikai gyakorlatokat, mivel energizáló hatása felgyorsítja a
szív ritmusát és ez egy gyors lefolyású infarktust okozhat.
2. Agyvérzésnek vagy kitéve, a Red Bull vérhígító összetevőket tartalmaz, hogy a szívnek könnyebb legyen
a vért pumpálnia és ez által kisebb fáradtsággal lehessen egy adott fizikai terhelést elvégezni.
3. Tilos a Red Bullt alkohollal keverni, mert ez a keverék az italt olyan „halálos bombává” változtatja, amely
közvetlenül a májat, melynek következményeként az érintett terület soha többé nem regenerálódik.
4.A Red Bull egyik legfőbb összetevője a B12 vitamin, melyet a gyógyászatban, az alkoholos kómában
(alkoholfogyasztás okozta kóma) lévő páciensek megmentésére alkalmaznak. Ezért van az, hogy
elfogyasztásakor magas vérnyomás és olyan izgalmi állapot alakul ki, mintha részeg lennél, pedig nem
fogyasztottál alkoholos italokat.
5.A Red Bull rendszeres fogyasztása olyan visszafordíthatatlan idegi és ideggyógyászati betegségek
megjelenését idézi elő, melyekből nem lehet felépülni.
VÉGKÖVETKEZTETÉS: Ez egy olyan ital, amelyet az egész világon be kellene tiltani. Venezuela, a
Dominikai Köztársaság, Puerto Rico és más Karib-tengeri országok folyamatosan riasztják a többi nemzetet,
mivel ennek az italnak alkohollal történő keverése az emberi szervezetben időzített bombát alkot, főleg a
serdülőkorúak és a tájékozatlan felnőttek körében a tapasztalat hiánya miatt.

1. Válaszolj a kérdésekre!
Mi a Red Bull szlogene?
_________________________________________________________________________________ ________
_________________________________________________________________________________ _______1p/
Hány országban van jelen?
______________________________________________________________________________________

1p/

Kik a legfőbb fogyasztói?
___________________________________________________________________________________2p/
Ki hozta be Hong Kongból?
___________________________________________________________________________________1p/
Milyen cégnek dolgozott ez az illető?
___________________________________________________________________________________1p/
Hol tiltották be az italt?
___________________________________________________________________________________2p/
A valóságban ki fejlesztette ki a glükuronsav laktont?
___________________________________________________________________________________1p/
Mi a Red Bull másik neve?
___________________________________________________________________________________1p/
1. Egészítsd ki a hiányzó szövegeket!
Az 1960-as években az Egyesült Államok Védelmi Minisztériuma fejlesztette ki a ______________ állomásozó
haderőknek. Céljuk a ________________________ fokozása, és a háborús _____________ oldása. Így hallucinogén
_______________ hatott. Idővel megszüntették, mert a szervezetben ____________ utóhatást váltott ki. A katonák
soraiban nagy számban lettek _______________, _________________, és _______________ betegek. Így tehát a
glükoronsav lakton, amely serkentő_________________van katalagizálva, egy rendkívül _______________ anyag.
10p/
Milyen betegségeket válthat ki?
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

5p/

2. Sorold fel az ital összetevőit!
________________________________________________________________________________

4p/

3. Igaz vagy hamis? A hamis részt húzd alá, és írd fölé!
A Red Bull halálos is lehet.

__________

A legfőbb fogyasztók a kamaszok és a felnőttek.

__________

Növeli a fizikai állóképességet.

__________

Dietrich Mateschitz azért hozta Európába, hogy jól menő vállalkozó lehessen.

__________

Dániában és Svédországban betiltották.

__________

A Red Bull lassítja a szívritmust.

__________ 10p/

4. Mely országok riasztják a többi nemzetet?
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 4p/
5. Szómagyarázat. Próbáld meg a szöveg alapján megmagyarázni a szavakat!
páciens: ___________________________________________
katalogizálva: ______________________________________
szegmens: _________________________________________
szlogen: ___________________________________________

4p/

6. Mikor mondjuk, hogy a Red Bull „halálos bomba”. Válaszodat indokold!
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 3p/
______________________________________________________________________________________
7. Melyik összetevő miatt érzed a Red Bulltól azt, hogy részeg vagy, pedig nem ittál alkoholt? Miért
érdekes ez?
______________________________________________________________________________________ 2p/
8. Mit gondolsz, miért fogyasztanak az emberek mégis Red Bullt?
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 2p/
9. Győzd meg az egyik társadat, hogy ne igyon ilyen italt! Érvelj!
_________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________2p/

Összpont: 56 pont

/

Egészségügyi Központ rendelési időpontok 2010
I. Házi orvosi rendelő: Dr. Nagy Márta
Telefon: 559-321
Rendelés: Hétfőn és szerdán 12,00-16,00 óráig
Kedd, csütörtök, péntek 8,00- 12,00 óráig
Csütörtök rendelés Tarnaszentmária községben
II. Házi orvosi rendelő: Dr. Krinszki Kornélia
Telefon: 559-322
Rendelés: Hétfőn és szerdán 8,00 –12,00 óráig
Kedd, csütörtök, péntek 12,00 –16,00 óráig
Házi gyermek orvosi rendelő: Dr. Kakszi Ildikó
Telefon: 559-323
Rendelés: Hétfő és péntek 9,00 –12,00 óráig
Kedd és csütörtök 14,00 –16,00 óráig
Kedd 11,00-13,00 óráig csecsemő és kisgyermek
tanácsadás
Szerda 8,00-9,00 óráig Tarnaszentmária
Szerda 9,00 –12,00 óráig

Központi orvosi ügyelet.
Hétfőtől – péntekig minden nap 16,00 órától 8,00
óráig
Munkaszüneti napokon 24 órás folyamatos
ügyelet
Ellátandó települések: Aldebrő, Domoszló,
Feldebrő, Kál, Kápolna, Kisnána, Kompolt,
Nagyút, Tarnaszentmária, Tófalu, Vécs, Verpelét.
Ügyelet telefonszáma: 36/ 494 –379,
Mobil: 06205256449, 06205256439
Védőnő szolgálat:
Mentor-Humán Kft
Tóth Tímea védőnő
Telefon: 559 324
I.Házi orvosi körzet

Reumatológiai szakrendelés: Dr. Szemenyei
Ágnes
Telefon: 559-328
Rendelés: Kedd 15,30-17,30 óráig
Fizikoterápia kezelés:
Hétfő 8,00 – 14,00
Kedd 13,00 – 17,00
Szerda 12,00 – 16,00
Csütörtök 13,00 – 17,00
Péntek 8,00 – 14,00
Telefon: 559-320
Fogorvosi rendelő: Dr.Gyenes Béla
Telefon: 559-325
Rendelés: Hétfő, szerda 13,00 – 19,00 óráig
Kedd, csütörtök 8,00 – 14,00 óráig
Péntek iskola fogászat 8,00 – 14,00 óráig

Fogadóóra: Hétfő és péntek 8,00 – 10,00-ig
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: Kedd
9,00 - 11,00-ig
Várandós tanácsadás: Szerda 9,00 – 11,00-ig
Óvoda és iskolai nap: Csütörtök 8,00 – 10,00-ig
II. Házi orvosi körzet
Fogadóóra: Hétfő és péntek 8,00 – 10,00-ig
Csecsemő és kisgyermek tanácsadás: Kedd 9,00
- 11,00-ig
Várandós tanácsadás: Szerda 8,00 – 10,00-ig
Óvoda és iskolai nap: Csütörtök 8,00 – 10,00-

1. Sorold fel, hogy milyen orvosi ellátásokat kaphatsz ebben a központban!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 6p/

2. Ki a felnőttek háziorvosa?
_________________________________________________________________________________ 2p/

3. Miért van szerinted két háziorvosi rendelő?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 1p/

4. Rendel-e a két háziorvos egy időpontban? Válaszodat indokold!
_________________________________________________________________________________ 2p/

5. Köhögsz és elküldenek az iskolából szerda 1045 órakor az orvoshoz. Ki fog megvizsgálni?
_________________________________________________________________________________ 1p/

6. Mikor és ki rendel Tarnaszentmárián?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 4p/

7. Milyen telefonszámon tudsz időpontot kérni nagypapád reumájára?
_________________________________________________________________________________ 1p/

8. Kicsoda Dr. Gyenes Béla?
_________________________________________________________________________________ 1p/

9. Kaphat-e anyukád fizikoterápiás kezelést csütörtökön 1 órakor? Válaszodat indokold!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 2p/

10. Miért van mobilszáma is az orvosi ügyeletnek?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 1p/

11. Tudod-e őket hívni bármikor?
_________________________________________________________________________________ 2p/

12. Miért vannak felsorolva települések is az orvosi ügyelethez?
_________________________________________________________________________________ 1p/

13. Melyik cég látja el a védőnői szolgálatot?
_________________________________________________________________________________ 1p/

14. Igaz vagy Hamis?
A védőnői szolgálat mindkét házi orvosi körzetben megegyező.

_________

Az általános iskolások meghatározott napon mennek fogászatra.

_________

A védőnőhöz kiemelten a kismamák, a csecsemők és a kisgyerekek járnak.

_________

Ezekben a rendelőkben csak női orvosok rendelnek.

_________

Dr. Nagy Márta rendel Tarnaszentmáriában.

_________
5p/

15. Kit hívsz, ha éjjel otthon valaki rosszul lesz? Melyik számot?
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 4p/

16. A gyenesdiási Kossuth utcán elütöttek egy nénit, aki nem tud lábra állni. Fel kell hívnod a mentőket!
Írd le, hogy mit mondasz!
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 3p/

Összesen: 37 pont/

Műsorújság feladatai

1. Válaszolj a kérdésekre!
Melyik újságból van az oldal?
________________________________________________________________________________1p/
Hol tudod még ezt a műsorújságot megnézni, ha nem veszed meg?
________________________________________________________________________________2p/
Melyik csatorna műsorát látod?
________________________________________________________________________________2p/
Mit jelent a 12-es karika?
________________________________________________________________________________1p/
Mi a teletext jelzése? Rajzold le!
________________________________________________________________________________1p/
Hány perces a Fókusz, ha 5 perc a reklám belőle?
________________________________________________________________________________1p/
Miért van szükség Teletextre?
________________________________________________________________________________1p/
Mely időpontokban láthatod az Ezo Tv műsorát?
________________________________________________________________________________2p/

2. Műsorvadász! A meghatározások mellé írd a műsor címét!
Osztrák-német krimisorozat:____________________________________________________
Kényszerkezelés a fejezet címe:_________________________________________________
A nap híreit közlő műsor:______________________________________________________
Élő valóságshow:_____________________________________________________________
Magyar sorozat:______________________________________________________________
Mikor van a kenósorsolás:______________________________________________________
Divattal foglalkozó műsor:_____________________________________________________10p/

3. Igaz (I) vagy Hamis (H)?
A Teleshop háromszor jelentkezik egy nap.

_____

A szerelem rabjai brazil sorozat főszereplője Osvaldo Laport.

_____

A Bajnokok Ligájának kommentátora Méhes Gábor, Hajdú B. István, Vincze Ottóné. _____
A Casino című sorozatban Xantus Barbara is játszik.
Éjfélkor is kezdődik film a TV2-n.

_____
_____

Egy igaz ember története magyar film.

_____

A hamis tanú film fejezetének címe: A hatalom hálójában.

_____

A 40 milliós játszma játékshow promóció.

_____8p/

4. Képvadász!
Melyik műsor képe van a bal oszlop harmadik helyén?___________________________________
Melyik műsor képe van a jobb oszlop második helyén?___________________________________
Melyik műsor képe van a jobb oszlop harmadik helyén?__________________________________
Melyik műsor képe van a bal oszlop első helyén?________________________________________4p/

5. Megnézheted-e a Totál szívás című filmet? Válaszodat indokold!
________________________________________________________________________________2p/

Összpont: 35 pont/

