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hevítésre elbomlik. Ez az oka, hogy az ananász kompót nem tartalmazza. A húspuhító sót 
konyhasóból adalékanyaggal való keveréssel készítik (vajon mit tartalmazhat ?) 

Az ananász fehérjelebontó tulajdonságát akkor fedezték fel, amikor a Hawai Ana-
nász Kutatóintézetben azt vizsgálták, hogy az ananásszal édesített zselatin miért nem 
szilárdul meg. Kimutatták, hogy a benne levő egyik fehérjebontó enzim az oka, amely a 
lisztesmagvúak egyik családjában, az ananászfélékben nagyobb mennyiségben megtalál-
ható, s ezek latin neve után (Bromeliaceae- ezt a nevet Bromel botanikusról kapták) 
bromelinnek nevezték el. A bromelint ma már fogyasztó tabletták formájában is for-
galmazzák fogyókúrázók számára. 

Készítsetek több zselatin kocsonyát, s végezzetek megfigyeléseket más  gyümölcs és 
zöldség levével is! Megfigyeléseitekből készítsetek egy dolgozatot, amelyet iskolátokban, 
meghirdetett diákszimpozionokon, vagy a FIRKA hasábjain is közölhettek!  
 

M. E. 
 

http://mek.oszk.hu/ 

A http://mek.oszk.hu/ kétségtelenül a legnagyobb magyar elektronikus könyvtár és 
erdélyi másolattal is rendelkezik a www.mek.ro címen, amelynek működtetésében az EMT 
is szerepet vállalt. 

A főoldal portálszerű szolgáltatásokat nyújt, friss hírekkel, nyomdaillatú könyvekkel, 
de már itt is keresni lehet a gyűjteményben. 
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Számunkra a természettudományok és a műszaki tudományok érdekesek, amelyeket 
a főoldal bal menüjéből választhatunk ki. 

A megjelenő oldal csoportosítva tartalmazza a keresési kritériumokat és a szak-
ágakat: fizika, csillagászat, matematika, kémia, biológia stb. 

A számítástechnika a műszaki tudományokhoz van besorolva. A kiválasztott alkategó-
riák (Számítástechnika általában, Információs rendszerek, Hardver, digitális eszközök, Operációs 
rendszerek, Programozás stb.) után egy lista jelenik meg, amely az elektronikus könyvtárban 
megtalálható – a témához kapcsolódó – könyveket tartalmazza. 

A listából kiválasztott könyveket az elérhető formátumban (HTM, DOC, PDF, JPG 
stb.) lehet letölteni és olvasni. 

Ha háziolvasmányainkat szeretnénk olvasni, kiválaszthatjuk a humán területek, kultúra, 
irodalom kategóriát, majd a szépirodalom, népköltészet alkategóriát. Innen letölthetjük Mik-
száth vagy Jókai könyveit, esetleg Ady vagy Babits verseit. 

Az elmúlt évek alatt a MEK a magyar Internet egyik legismertebb szolgáltatásává és 
legnagyobb szöveg-archívumává lett. Valóságos mozgalom alakult ki körülötte, hiszen 
bárki a legkisebb mértékben és a legegyszerűbb eszközökkel is részt vehet a könyvtár 
fejlesztésében és az állomány gyarapításában: felajánlhat saját műveket vagy mások 
számítógépre vitt írásait, feltéve, hogy ezzel nem sérti azok szerzői jogait. 

Jó böngészést! 
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Érdekes informatika feladatok  
VI. rész 

Páros bűvös négyzetek 
Előző részünkben a páratlan bűvös négyzetekre ismertettünk általános kitöltési 

módszereket. Most a páros rendűekkel fogunk foglalkozni. 
Sajnos a páros rendű bűvös négyzet kitöltésére nincs olyan egyszerű, számolás nél-

küli eljárás, mint az indus, lóugrásos vagy átlós módszer. 
Másodrendű (2×2-es) bűvös négyzet nem létezik, negyedrendű már igen, egy ilyen 

látható a már említett Albrecht Dürer Melancholie (Melankólia) című metszetén, amely 
1514-ben készült (ez az évszám található az alsó sor középső celláiban). 
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A negyedrendű bűvös négyzetek megszerkesztése, kitöltése viszonylag egyszerű fel-
adat, azonban a hatodrendűé már nem az, és általánosan is igaz az, hogy a 4-gyel nem 
osztható rendszámú bűvös négyzetek kitöltése nehéz. 


