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sebbek a hisztamin és tiramin. A szerotoninról bebizonyosodott, hogy antidepresszáns, 
ezért talán ennek tulajdonítható a bor feszültségoldó hatása.  

A borok értékét emeli vitamintartalmuk is. C-vitamin mellett a B-vitaminok legna-
gyobb része megtalálható bennük kis mennyiségben. 

A borkészítés során a kezelési eljárásokkor is kerülnek vegyi anyagok a borba. Így 
kéndioxid a hordó fertőtlenítéskor égetett kénből, kálium-metabiszulfit, kálium- 
piroszulfit, a kéntartalmú aminosavak redukciója során kénhidrogén is keletkezhet. 

A szőlőből származó ásványi anyagok a szervezet számára jelentős fémionokat biz-
tosítanak. Ezeknek egy része makroelemként fordul elő (mennyiségük 10-100mg/L). 
Ilyenek a kálium, kalcium, magnézium, nátrium. A vas, mangán, réz, cink nyomelemek-
nek számíthatók, mennyiségük kisebb mint 10mg/L. Ugyanakkor 1µg/L, vagy ennél ki-
sebb koncentrációban ezüst, arany, platina és ritkaföldfémek is találhatók 

A régi korok hiedelmei a borral kapcsolatban beigazolódtak. Az orvostudomány 
igazolta, hogy táplálkozás-élettani szempontból kedvező a bor. Fontos szerepet játszhat 
az emésztésben. Szerves sav tartalmának megfelelő pH érték (2,8-3,8) közel van a gyo-
mornedv pH értékéhez (2-2,5). Ennek az értéknek állandóságot biztosítanak a gyenge 
szerves savak, pufferkapacitásuknak köszönhetően. A szerves savak oxidativ lebontása 
során felszabadulnak olyan fémionok (K+, Ca2+ , Mg2+) amelyek a véráramba jutva segí-
tik a vér lúgosságának fenntartását. A K+- ionok biztosítják a bor vizelethajtó hatását, 
ugyanakkor a Ca2+-ionokkal az izomműködés szabályozásában is szerepe van. Kísérleti-
leg bizonyították, hogy a bornak antiszeptikus hatása van, ami a polifenoloknak tulajdo-
nítható (a fehér borban a flavonoidok, a vörösborokban az antocianinok). A tanninokra 
jellemző a fehérjékhez való affinitásuk. Ennek tulajdonítható  a borok antivírusos hatá-
sa. A vírusfehérje komplex vegyületet képez a tanninokkal, s ezáltal inaktiválódik. 

 
Máthé Enikő

Tények, érdekességek  
az informatika világából 

A MahJong játék 
� A MahJong egy ősi kínai játék, amely különböző neveken – Majong, Ma Jong,

Mah Jong, Mah Jongg, Ma Diao, Ma Cheuk, Mah Cheuck, Baak Ling, vagy Pung 
Chow – ismert. 

� Az eredeti játék egy négy fő által játszott, jellegében a römi kártyajátékra em-
lékeztető szerencsejáték volt. 

� A MahJong Solitaire Táblajáték egy pasziánsz szerű párosító logikai játék, amely 
igen népszerű az egész világon. 

� Ezt a táblajátékot tévesen hívjuk MahJong-nak. Ez a párosítósdi már korunk 
számítógépes játéka, amely az ősi játék rekvizitjeit használja. 

� Az első számítógépes Solitaire MahJong játékot Brodie Lockard készítette 1981-
ben a PLATO típusú számítógépre, amely Mah-Jongg néven lett közismert. 

� Az eredeti táblaelrendezés neve Teknősbéka volt. 
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� Azt nehéz elképzelni, hogy a számítógép nélküli ősi Kínában valaki valakinek 
lerakosgatott volna 144 db követ, hogy az kezdje el párosítgatni. 

� A MahJong Solitaire Táblajátékot egy játékos játssza, az előkészített MahJong 
dominókból felállított torony által képzett játéktéren. 

� A játék folyamán a játékosnak mindaddig el kell távolítani két dominót – a 
MahJong Solitaire Táblajáték szabályai szerint párt képző (vagy azonosak, vagy 
logikailag összefüggnek) – , amíg a lehetséges párok el nem fogynak. 

� Csak olyan dominó képezhet párt, amelynek vagy a bal vagy a jobb oldala 
szabad, és nem takarja másik dominó (szabad kő). 

� A játékos könnyen a játék feladására kényszerül, ha nem talál több párt, mert 
nem veszi azt észre, vagy a többi – nem párosítható – dominó blokkolja a 
lehetséges párokat. A játék során óvatosan kell eljárni, mielőtt bármely párt 
eltávolítunk a játékmezőről. Nem csak a megtalált párt kell figyelembe venni, 
hanem az egész játékmezőt, ahol az adott dominónak más párjai is lehetnek. 
Ha nem vesszük ezeket is figyelembe, akkor a visszamaradó párt blokkolhat-
juk. Különösen oda kell figyelni azokra a párokra, amelyek a dominók össze-
keverése során egymás mellé kerülnek. 

� A MahJong Solitaire Táblajáték már nem szerencsejáték, hanem stratégiai játék, 
amely a számítógépek használatával igen nagy teret hódított. 

 

Fontosabb csillagászati események 

Január 
 

Az időpontokat romániai, téli időszámí-
tás (UT+2 óra) szerint adtuk meg. 

 
nap óra

3. 16  Telehold. (15h 57m)
3. 22  A Föld napközelben

6. 19  A Szaturnusz 0,4 fokkal délre a Holdtól, 
fedés (hazánkból nem látható). 

7. 08  A Merkúr felső együttállásban.
11. 15  Utolsó negyed. (14h 45m)
15. 19  A Jupiter 6,2 fokkal északra a Holdtól. 
17. 05  A Mars 5,0 fokkal északra a Holdtól. 
18. 20  A Vénusz 1,4 fokkal délre a Neptunusztól 
19. 06  Újhold. (06h 01m)
19. 22  A Merkúr 1,2 fokkal északra a Holdtól 
20. 17  A Neptunusz 2,2 fokkal északra a Holdtól.

20. 20  A Vénusz 1,2 fokkal északra a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható) 

22. 08  Az Uránusz 0,5 fokkal délre a Holdtól, fe-
dés (hazánkból nem látható). 

26. 01  Első negyed. (01h 01m)

A bolygók láthatósága  
a hónap folyamán 

 

Merkúr: 7-én van felső együttállásban a 
Nappal. A hónap utolsó hetében azon-
ban már megfigyelhető este a nyugati lá-
tóhatár fölött. A hó végén másfél órával 
nyugszik a Nap után.  
Vénusz: Napnyugta után feltűnően látszik 
a nyugati látóhatár fölött. A hó elején más-
fél órával, végén két órával nyugszik a Nap 
után. Fényessége –3,7m, átmérője 10", fázi-
sa 0,96-ról 0,93-ra csökken.  
Mars: A hajnali szürkületben kereshető
a délkeleti látóhatár fölött a Kígyótartó, 
majd a Nyilas csillagképben. Másfél órá-
val kel a Nap előtt. Fényessége 1,5m, át-
mérője 3,9"-ről 4,2"-re nő.


