
Rövid hírek a világból 

Újabb hajóroncsok KászosználÚjabb hajóroncsok Kászosznál

Ünnepi szekér Pompeji falainálÜnnepi szekér Pompeji falainál

A 
g ö r ö g 

sziget, Kászosz partjai-
nál 2019-ben kezdtek egy 3 éves ku-

tatási projektbe, melynek célja a partvidéki 
vizek felderítése. Eddig több mint 200 órát me-
rültek a búvárok, és munkájuk során előkerült egy 
hispániai olívaolajat és észak-afrikai amforákat szállí-
tó hajó maradványa a Kr. u. 2–3. századból, valamint 
egy-egy, szintén amforákat szállító hajó a Kr. e. 1. 
és Kr. e. 5. századból. Maga a sziget fontos 
kereskedelmi utak találkozásánál fekszik, 

ezért további roncsok felbukkanása 
várható a part menti vi-

zekben.

Darázsfészkek segítettek a Darázsfészkek segítettek a 
kormeghatározásbankormeghatározásban

Az 
egykori vá-

ros falain kívül, egy római 
villa istállójában került elő egy gazda-
gon díszített, négykerekű szekér. A régé-
szek szerint ezt a járművet csak ünnepi al-
kalmakkor használták, és ez az első ilyen lelet 
a környékről. A korábbi ásatások során e le-
lettől nem messze három ló, illetve két férfi  
maradványait is megtalálták. Egyikük 
egy úr lehetett, míg a másik személy 

valószínűleg annak szol-
gája volt.

Nyugat-Ausztrá-
liában igen sok ősi szik-

larajz található, melyek kormeghatá-
rozása igen bonyolult feladat. A kutatók 

nemrégiben kiválasztottak 16 olyan rajzot, 
mely felett vagy alatt darázsfészkek találhatók, 

és ezeknek a fészkeknek a korát igyekeztek meg-
határozni radiokarbonos vizsgálatokkal. A ka-

pott eredmények alapján a legtöbb vizsgált 
rajz 13–17 ezer éves lehet, melyek közül 

a legidősebb egy kengurut ábrá-
zol.
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Játék

Számold ki, hányszor 
lehetne lefedni a Puskás 
Aréna területét a világ 
aranytartalékával, ha mind 
a magyar méretezésű 
aranyrudakba lenne öntve! 
A Puskás Aréna focipályájának 
mérete: 105x68 m.

Előző játékunk nyertesei:
Kovács Péter, Kövesi Patrik, Márkus Péter.

Gratulálunk!

A megfejtést beküldők között három nyereményt 
sorsolunk ki. A megfejtést 2022. február 15-ig
a hatartalanreg@gmail.com e-mail-címre
vagy postai úton a Móra Ferenc Múzeum címére 
(6720 Szeged, Roosevelt tér 1-3.) kérjük elküldeni. 

A VILÁG
ARANYKÉSZLETE

A demonocracy.info lemodellezte 
a világ aranytartalékait. Ugyan a 
vélemények eltérőek, hogy pontosan 
mekkora a világ aranykészlete, de a 
készítők 166 500 tonnára becsülik.

A magyar aranytartalék 12 kg-os,
23 cm hosszú, 8 cm széles 
aranyrudakban áll.
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