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Tapintható ismeretterjesztésben volt részünk a
Tudástár családi napján.

- Hú, le is dörzsölte egy kicsit az ujjamat! - kapta fel a kezét a smirglik után a
cápabőrről Oliver. A hét éves �úcska volt a szegedi egyetem Tudástárának
tegnapi családi napján a legifjabb látogató. Ő érkezett a legmesszebbről,
hiszen Jerseyben, a Csatorna-szigetek egyikén született, és szegedi
nagyszüleinél nyaral éppen. Nagyapja elmagyarázta neki, hogy az érdes felület
segít a ragadozónak az áramlások között gyorsan úszni. Ezért használják fel a
működési elvét úszóruhák, kajakok és ejtőernyők gyártásánál. A tapintható
kiállítást a család huszadmagával nézte meg szombaton. 

2018. 05. 14. hétfő - Bonifác
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 Még több cikk.
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Cápabőrt simogattunk a Tudástár családi napján - GALÉRIA. Fotó: Karnok Csaba
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Az érdeklődők között találkoztunk a helyi hajléktalanszállókról verbuvált
csapattal is, akik szívesen eljárnak hasonló kultúrprogramokra. "Második
gyerekkorunkat éljük" - mondták, miközben a megemelték egy elefánt
elhullajtott három kilós örlőfogait. Megtudhattuk Kosztnai Norberttől és Csehó
Gábortól, aki a vendégeket kalauzolta, hogy ilyenből egy hatalmas emlősnek
egyszerre négy foglal helyet a szájában, de élete során ötször vált fogat.
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