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Hol van a világ közepe?









Karinthy Frigyes

Madách Imre után 
Istenkéről, 

Ádámkáról és Luci 
Ferkóról

Tizennegyedik szín

Ejnye, csípje meg a csóka, 

Több az ember, mint a fóka. 

Ez már nem vicc, nem is móka, 

Félre jelmez és paróka!

Csupa jég és csupa hó, 

Vörös a nap, halihó. 

Bife-befagyott a tó, 

Didereg az eszkimó,

Még sincs kedve korcsolyázni, 

Inkább volna fára mászni, 

De a kunyhó fala sík, 

Ha rámászik, leesik.



Tények
Főváros: Juneau

49. Állam (1959. január 3.)

Rangsor:

Terület szerint: 1. (1.717.854 km² )

Népesség szerint: 48. (625.932 fő)

Népsűrűség szerint: 50. (0,48 fő/km² )

Legmagasabb pont: 6194 m (Mount 
McKinley)

Átlagmagasság: 3060 m









Állami jelképek
Jelmondat: Északra a jövő felé

Madár: Hófajd (Lagopus lagopus)
Emlős: Jávorszarvas (Alces alces)

Tengeri emlős: Grönlandi bálna (Balaena mysticetus)
Hal: Királylazac (Oncorhynchus tshawytscha)

Rovar: Szitakötő
Virág: Nefelejcs (Myosotis alpestris)

Fa: Sitkafenyő (Picea sitchensis)
Kövület: Gyapjas mamut (Mammuthus primigenius)

Drágakő: Jáde
Sport: Kutyaszánhajtás





drmehr5@yahoo.com drmehr5@yahoo.com 





Történelmi mérföldkövek
Alaszka: Alyeska („nagy ország”, „nagy föld” vagy „szárazföld” jelentésű) 
aleut szó
Három nagy vándorlási hullám:
i.e. 25 000 és i. e. 15 000 között: legtöbb indián törzs őse
ii.i. e. 14 000 és i. e. 9000 között a tlingitek, eyakok és atabaszkok elődei
iii.i. e. 10 000-i. e. 6000 között: az eszkimók és az aleutok felmenői

1741. június: Szent Péter, Szent Pál hajók (Vitus Bering)
Kodiak, Sitka (szőrmekereskedelem)

1867: Alaszka eladása: 7,2 millió dollárnyi arany
1896-97: aranyláz (Nome, Fairbanks, vasúthálózat)
1959: Alaszka az Amerikai Egyesült Államok 49. tagállamává vált









Modern történelem
Alaszka székhelye: Juneau

27 népszámlálási körzet és városi körzet (borough)
1942-43: Aleut-szigeteki csata
1942: Alaska autópálya (2,237 km)
1959: Alaszka az Amerikai Egyesült Államok 49. tagállama
1968: olaj felfedezése a Prudhoe-öbölben
1971: ANCSA (217, 103, 44, 1 millió hektár)
1975-77: Transzalaszkai csővezeték (1286 km hosszú 
kőolajvezeték
1976: Permanent Fund
1980: ANILCA, 106 millió hektár védett terület











Identitás

Ősi nyelv tudása, mások tisztelete, 
együtmműködés, idősek tisztelete, 

gyermekek szeretete, kemény 
munka, a családfa ismerete, 

konfliktuskerülés



Identitás

Természet tisztelete, spiritualitás, 
humor, szerepek a családban, 

vadászsikerek, jártasság a 
házimunkában, alázatosság, 

felelősség, 
elkötelezettség a törzs iránt
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Köszönöm!
botos.barbara@freemail.hu


