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A húsvét ünnepe
A húsvéti ünnep neve különböző nyelveken más és más.
Közös eredete azonban, a húsvét héber neve, a pészah. A
szó kikerülés t, elkerülés t jelent. Eredetileg a keresztény és
a zsidó ünnep egybe is esett. A níceai zsinat i. sz. 325-ben
szabályozta a keresztény ünnepek rendjét, ekkor vált el a
két ünnep ideje. A húsvét angol neve: passover, átrepülést
jelent. Gyakorta használják az Easter elnevezést, mely a
német Oster szóval együtt keresendő. Őse egy germán
istennő, Ostara az alvilág úrnője, ünnepe a tavaszi napéjegyenlőség idején volt. Lehet, hogy neve az East, a kelet
szóból származik, s a napfelkeltére utal. A szó a magyarban nem található meg, de Csíkményságon a húsvéti
körmenet neve: kikerülés, más vidékeken a feltámadáshoz
kapcsolódik. A magyar szó: húsvét, az azt megelőző
időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi.
A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét napja az 1582-ből származó
egyházi szabályzat szerint a tavaszi holdtölte utáni első
vasárnapra esik: március 22 és április 25-e közé. (Ezt
mondja ki a niceai zsinat határozata is i. sz. 325-ben)
Húsvét kialakulásában fontos szerepet játszik a zsidó
húsvét, a pészah. E vallás tanítása szerint e napon ünneplik a zsidók az egyiptomi rabságbül való menekülésüket.
Az Ótestamentum szerint a halál angyala lecsapott az
egyiptomiakra, a zsidók kapuja azonban egy frissen leölt
bárány vérével volt bekenve, így az ő házukat "elkerülte".
Az Egyiptomból való kivonulás történetét írja le a Hagada.
A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú ünnepi
időszak átfogja a kora tavasz és a nyár elejei hónapokat.
Az előkészületi idő a nagyböjt, amely Jézus negyvennapos
sivatagi böjtjének emlékére, önmegtartóztatására tanít. Ezt
nagyobb, kisebb ünnepek követik s a húsvéti ünnepkör a
pünkösddel zárul. A ciklus a kar~csonyi ünnepi szakasz
párja, de jóval régebbi annál. Latin neve: Septuagesima hetvened, mert hetven napig tart, húsvéti időnek is
nevezik.
A böjt utolsó hetének neve: nagyhét, a húsvét utáni hét
húsvét hete, egyes magyar vidékeken fehérhét - fehérvasárnapig tart.
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Hit Szolnokon
A Szolnoki Evangélikus Egyházközség története a
kezdetektól napjainkig
Az általunk fellelhető legelső adat szerint az L világháború
előtt mindössze 70 evangélikus élt a városban. Az L
viláaháborút követő gyászos trianoni békeszerződés
köv:tkezményei sodortak Szolnokra több mint 300
evangélikus t, akik az ellenséges invázió elől menekültek a
megcsonkított hazába új megélhetést keresve. Az újonnan
betelepültekben egyre erősödött a szándék, hogy
gyülekezetté szerveződjenek.
Viszkok (Vető) Lajos lelkész, később püspök 1933-ban
állította össze, és jelentette meg a szolnoki evangélikus
templom építésének történetét. Írásában bemutatja, hogyan
alakult meg az egyházközség.
A fordulópont az 1923-as esztendő. Kuthy Dezső missziós
lelkész ekkor kezdte meg az evangélikus hívek összegyiIjtését. Ebben Vitéz Kovács Félix kir. ügyészségi
fogházgondnok, és Jeszenszky József főispáni titkár volt
segítségére. Az első istentiszteletre 1923. október 21-én
került sor a Sipos téri elemi iskola egyik tantermében. Ez
alkalommal megalakult a missziói tanács a további
szervezés kézbentartására. A továbbiakban a református
templomban tartották alkalmaikat, ahol Szuchovszky
Gyula budapesti vallástanár hirdette az igét. 1924 őszétől a
Verseghy reálgimnázium rajzterme szolgált istentiszteleti
helyül. A misszió ügyének lelkes előmozdítója volt
Alexander Imre, Jász-Nagykun-Szolnok vármegye
alispánja, aki a szerveződő gyülekezet felügyelői tisztét
látta el.
1927-ben merült föl, hogy a város telket adományoz a
gyülekezetnek templomépítés céljából. A következő évben
megkezdte a gyííjtést a templomépítő bizottság. Hihetetlen
áldozatkészségről tett tanúbizonyságot a kicsiny, alig
háromszáz lelket számláló közösség, amint az építkezésre
lG.OOO pengőt gyííjtött össze. Egyéb adományokból,
országos gyííjtésből, a hívek adój ából 1931 végére további
40.000 pengő állt rendelkezésre az építés elindítás akor.
Közben a gyülekezet önálló missziói egyházközségi státuszt nyert. Az első anyakönyvi bejegyzések l 926-ból
valók. 1930 őszétől a gyülekezet önálló segédlelkészt alkalmazott Mikler G. Sámuel személyében.
A templom épületének megtervezésére pályázatot írtak ki.
A beérkezett tervek közül Gerey Ernő budapesti
mííépítészé nyerte el a hívek tetszését, melynek mintájául a
lutheri reformáció fontos színhelye, a wittenbergi vártemplom szolgált. Erre emlékeztet a kerek, felül gótikus,
koronaszeríí, kupolás torony, azután a főbejárat, amely a
vártemplom ún. tételkapujának a mása, melyre Luther
1517. október 31-én kiszögezte 95 tételét. Továbbá a
támpillérek, a kerítés, valamint a templom belsejében az
oltár, a hangvető, a csillárok és a padok kiképzése. Az eredeti Vidovszky Béla miIvész által készített oltárképet is a
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vártemplom egyik szobra ihlette. Sajno ennek a festménynek nyoma veszett, felteheróle c me"" érült és lecserélték. A jelenleg látható, Munká y híre tri lógiájából a
Pilátus előtt álló Jézust ábrázoló alkotás i meretlen festő
munkája.
Mikler Sámuelt Viszkok Lajos követte a lelké zi szolgálatban. Tőle 1937-ben Uzon László vette ár az egyházközség
pásztorolás át, s 24 éven át állott a közös ég élén. Munkáját
erősen nehezítették a II. világháborús é\'ek. valamint a
háború utáni kemény esztendők. Nyílt politikai e1nyomatásban teltek Fodor Ottmár lelkész munkássága idején
is az évek. Ennek ellenére fáradhatatlanul gondozta a hívők
közösségét nemcsak a városban, hanem a kiterjedt
szórvány-vidéken is, melynek rendszeres látogatása az ő
idejében kezdődött. A gyülekezet finn testvérgyülekezeti
kapcsolatai is ekkor alakultak ki. Szomorú, hogy éppen a
körülmények szabadabbá válása idején hunyt el 1991-ben.
Halála után átmenetileg Halasy Endre esperes, majd Bácsi
János lelkész gondozta a gyülekezetet, majd bizonyos ideig
teológus hallgatók látták el az igehirdetés szolgálatát. Nagy
szerepe volt az átmeneti. gazdátlan időkben a gyülekezet
életének szervezésében, összefogásában dr. Münich Béla
főorvos nak, a gyülekezet felügyel őjének , aki hosszú
évtizedek óta a mai napig odaadó hííséggel tölti be ezt a
tisztséget.
1996-tól a ceglédi és szolnoki gyülekezet közös lelkipásztor Véghelyi Antal vezetése alatt társegyházzá vált, majd
1999-ben Újra önállósult. Ekkorra a korábbi szííkös esztendők következtében a templom és a parókia épületének
az állaga olyannyira leromlott, hogy haladéktalanul meg
kellett kezdeni a felújítást. A felújításhoz országos egyházi,
városi és külföldi segítséget kapott a gyülekezet. A templom újraszentelése 2001 júliusában történt.
Közben külső segítséggel sikerült visszavásárolni a
parókia korábban eladott részét, és megkezdődhetett ennek
az épületnek is a felújítása. Jelenleg a gyülekezet bár még
mindig a megelőző évtizedek pusztításának terhét nyögi
szépen gyarapodik. A 2001. évi népszámlálási adatok
szerint a szórványtelepüléseken élóKkel együtt lélekszáma
meghaladja az ezret. 20D1-ben Véghelyi Antal lelkész új
megbízást kapott, így helyébe Győri Péter Benjámin lépett.
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A húsvét története
A régi korok emberei sok szállal kapcsolódtak a természethez. Munkájukat, mindennapi életük rendjét,
örömeiket, bánataikat is befolyásolta a természet örök változása. A tél és a nyár kettősében, az élet és a halál
párhuzamát látták. Mindezek szabályozták életüket, melyet
az ünnepek felosztottak kisebb - nagyobb szakaszokra.
A tavaszi napéjegyenlőséggel egyre hosszabbodott a Nap
útja, s ez jelentette számukra a fényt, a Nap feltámadását.
Nagyon sok népnél gazdag hiedelem és szokáskincs kapcsolódott a tavasz beköszöntéséhez. Sok nép teremtett
olyan istent magának, kinek élete, halála, feltámadása a tél,
nyár természeti ritmusát követi. Ők jelképezik az emberek
örök reményét a megújulásban, a feltámadásban és sorsuk
jobbra fordulásában.
A feltámadás gondolata, mély emberi vágy - az élet
győzedelmeskedjen a halálon, az elmúláson! A keresztény
vallás egyik legnagyobb ünnepe a húsvét, a feltámadás, a
megváltás alapgondolatát foglalja magában. A húsvét
ünnepe napjainkban is megőrizte tavaszünnep jellegét,
felelevenítve az ősi tavaszköszöntő népszokásokat, a termékenységgel kapcsolatos ünnepségeket, melyek mellett
tovább él a keresztény ünnep gazdag szokásvilága.

Mi történt ezen a napon?
A feltámadás, vagyis a húsvéti ünnep eseménye annak a
t9rténetnek része, melynek főhőse Jézus, s a Bibliában az
Ujtestamentumot az ő életének és tanításainak szentelték.
A négy evangélista: Máté, Márk, Lukács és János, Jézus
életének történeté t az evangéliumokban hagyta ránk.
Jézus tanítás aival és példamutató életével nagyon sok
tanítványt és hívet szerzett, s útra kelt, hogy a húsvét zsidó
ünnepét a nagy városban, Jeruzsálemben ünnepelje meg,
ahol - mint tudta - sorsa és küldetése beteljesedik.
Szamárháton, zarándokként érkezett a városba, ahol
ünneplő tömeg fogadta, kezében a béke jelképével, pálmaággal. Az emberek ruháikat a porban eléje terítették,
hogy arra lépjen, gyermekeiket magasba emelték, hogy
megáldhassa őket. Ám a főpapok, akik féltették hatalmunkat, elérkezettnek látták az időt, hogy megszabaduljanak Jézustól. Mivel féltek a tömegtől, cselhez folyamodtak. Tanítványai szíík körében akarták elfogni, s az egyik
tanítványt, az árulásra hajló Júdást bízták meg, hogy a
Mestert a katonáknak megmutassa.
A húsvét első napján szokásos vacsorát, a bárányt Jézus
tizenkét tanítványa körében költötte el, s így szólt: "Bizony
mondom néktek, tiközületek egy elárul engem. "
Kérdezték, melyikük lesz az, s Jézus tudta, az árulja el, aki
vele együtt mártja kezét a tálba. S mikor Júdás kérdezte, ő
lesz-e az, Jézus rábólÍntott: "Te mondád." Ezen az utolsó
vacsorán Jézus fontos dolgokat cselekedett. Kenyérrel
kínálta tanítványait; mondván: "Vegyétek, ez az én
testem", és borral, mondván : "Igyatok ebből, mert ez az
én vérem." Ez( a jelenetet ismétli a pap a keresztény szertartásokon. Vacsora közben Jézus beszélt a feltámadásról, s
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arról, hogy leghlíségesebb tanítványa, Péter is megtagadja
E rossz előjelektől terhes este után Jézus tanítványaival
a Getsemáné-kertbe megy, s kéri őket virrasszanak vele.
Ők nem teszik ezt meg, s igen hamar elnyomja őket az
álom. A Mester egyedül marad, szorongásai val, kétségeivel. Itt lelt rá Júdás a fegyveresek kíséretében, s csókkal
árulta el Jézust. Elfogták, s a főpap elé vezették. Jézus
megjövendölte, hogy ő, az Istennek fia, az Isten jobbján ül
majd a mennyekben. Ezt bírái istenkáromlásnak tekintik, s
halálos ítélettel büntették. Az embereket könny(í volt Jézus
ellen lázítani, megalázták, kicsúfolták az Isten fiát, hlí
tanítványa, Péter pedig háromszor megtagadta mesterét,
hogy nehogy azt higgyék, Jézushoz tartozik.
. Másnap reggel Júdea római helytartója, Poncius Pilátus elé
vitték Jézust, hogy az ítéletet végrehajtsák. Ekkorra Júdás
megbánva árulását, a vérdíj at, a harminc ezüstöt visszaadta a főpapoknak, s önkezével véget vetett életének.
Pilátus nem tartotta Mvösnek Jézust, ezért lehetőséget
akart adni a megmenekülés érc. A hagyomány szerint a
tömeg kívánságára egy rabot szabadon engedhetett.
Barnabás és Jézus közül a nép Barnabás megmenckülését
választotta. Pilátus pedig jelképes kézmosással érzékeltette, nincs köze Jézus halálához.
A foglyot, bíborköpenybe öltöztették, fejét töviskoszorúval
övezték, kezébe nádszálat adtak, és gúnyolták: "Íme a
zsidók királya!" Majd nehéz kereszttel a vállán Jézus elindult a Golgota hegyre, hogy beteljesüljön a sorsa.
Megfeszítették. Volt aki segített, volt aki bántotta a haldoklót, s az őket megszemélyesítő alakok újra és újra megjelennek a passiót, azaz Jézus szenvedéseit bemutató
képzőmíívészeti alkotásokban, zenemííremekekben.
A katonák, a keresztnél őrt állók kisorsolták maguk között
Jézus ruháit. Sokan csúfolták, ha valóban Isten fia, miért
nem szabadítja meg magát? Jézus azonban vállalta sorsát,
s meghalt a kereszten. Halálakor a jeruzsálemi templom
oltárát díszítő kárpit megrepedt, a föld megnyílt. Este
egyik tanítványa, Aramateai József kérte, hadd vigye el a
testet, s a sír elé követ görgetett. Mindez pénteken történt.
A sírhoz őröket állítottak a főpapok, hogy el ne lopják a
testet, hisz a jövendölés szerint, a halál utáni harmadik
napon elhagyja Jézus a sírját.
Vasárnap három asszony, köztük Jézus anyja is, finom
kenetekkel a sírhoz mentek, me ly nagy földindulás
közepette föltáruit, megjelent egy angyal, s jelentette, hogy
Jézus nincs már ott, föltámadott.
őt.
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dennapi szóhasználatban a kard elnevezés mindkét
fegyvert felöleli. A kiállított fegyverek döntő többsége szablya, mivel ezt a fegyvertípus t használták a
legnagyobb számban és változatosságban a magyar
hadtörténelem során.

A magyar kard évszázadai

Az első két vitrinben azokat az idegen fegyvertípusokat mutatjuk be, melyek megfordultak a magyar
csatatereken és hatással voltak a hazai hadművészetre .
A nyugati típusú egyenes kardok a török háborúk
beköszöntéig terjedtek el nálunk, majd a mozgékony
török harcmodor hatására vált egyeduralkodóvá
nálunk a török által visszahozott görbe szablya.
Az állandó hadseregek megjelenése után használt
magyar kardoknak szinte hiánytalan sora látható a
kiállításon, beleértve mind a lovasságot, a gyalogosokat, vagy a műszaki alakulatokat is.

A kiállítás a magyar katona legnagyobb becsben álló
fegyverének, a kardnak és a szablyának az útját kívánja bemutatni.
Szablyával a
kézben érkeztek honfoglaló
őseink, karddal
őrizték az ú j
hazát az Árpádházi királyok
vitézei, szablyával küzdöttek a végvári
katonák,
és
szablyát forgatva váltak Európa leghíresebb könnyűlo
vasságává
a
magyar huszárok. De ott függött a kard szinte a legutóbbi idóKig a
gyalogosok oldalán is. Így vált Ll katonai vitézség
jelképévé ez a fegyver.

Az utolsó vitrinben mutatjuk be azt a két szablyát, ami
a magyar fegyvertörténet kezdetét és jelenlegi határát
szemlélteti. A honfoglalók fegyverét és az 1948 M.
úgynevezett Kossuth-kardot, amely jelenleg a díszelgő alakulatok fegyvere.
A kard, mint harci eszköz hivatalosan 1944 végén tűnt
el a fegyvertárból, amikor az 1861 M. gyalogostiszti
kardot és az 1904 M. lovassági kardot hivatalosan
törölték a felszerelésből.
Azóta ez a nagy múltú fegyver már csak mint a katonai erények és becsület szimbóluma jelenik meg a honvédek kezében.

Pár szót arról, hogy mi a különbség a kard és a szablya
között?
Kard alatt általában az egyenes, többnyire mindkét
oldalán élezett, vágásra és szúrásra egyformán alkalmas szálfegyvert értjük. Szablyának a hajlított
pengéjű, egyik oldalán végig élezett, a másikon rövid,
úgynevezett fokéllel ellátott, elsősorban vágásra,
kevésbé szúrásra k-észült változatát nevezik. A min-

Magyar Királyi Honvédség kardbojtjai,
tiszti, altiszti és tiszthelyettesi változatai.

Olvasóink kérésére a késó'bbi kiadványainkban újabb rovatokat kívánunk - periódikusan megkezdeni, mint pl. sport, kultúrális kitek intő, szakértői, gasztronómiai, grafológiai, stb ...
Észrevételüket továbbra is várjuk és szeretettel vesszük.
-4-
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Egyesületünk 2005 . évben célirányos pályázat benyújtásával a szolnoki
Rendőrkapitánysag i!!etékessegi teliiIetén müködő polgárőr egyesületek un.
kistérségi együttműködésének megvalósílását tűzte ki célul.

A múlt hónapban már bemutattuk a műanyag
nyílászárók világát. A mostani számban szeretnénk
egy képet adni az árnyékolástechnikáróL A kép
első kockájaként a redőnyt emelném ld. Bátran
mondhatom, hogy ez a legelterjetteb az árnyékolok
között. Számos fajtája létezik, amik közül biztosan
megtalálja mindenld a számára megfelelőt. A hagyományos műanyag redőny árban a legkedvezóbb,
külalaka nem tér el a régi redőnyöktőL Az új tipusú
műanyag redőnyökön már számos változtatást
végeztek. Csapágyas rendszerű, a leftltók mérete
ldsebb, az ü tközó1cet elrejtették. A szúnyogháló
utólag beépíthető, Az új tipusú kombinált redőny
szerintem a legpraktikusabb. Egy tokban található
a redőny és a szúnyogháló. A vakolható tokos
redőnyt új házaknál alkalmazzák legtöbbször.
Kivülről elrejtik a redőny tokot, csak a lamellák látszanak. Az aluminium redőny valamivel drágább,
rendelhető motoros ldvitelben is, A redőnyök után
a reluxára térnék ld. Rendelhető feszített ldvitelben
is. Ezek már.nem libeg nek az ablakon, a pálcájuk is
más mint a régi fajtákon. Ajánlanám még lakásba,
irodába egyaránt a szalagfüggönyt. Mindenféle
ldvitelben készül az egyenestől a ferde változatig,
ahogy a hely megkívánja. Fából is készüL Ezen
kívűl: -napellenző,-roletta, Az árnyékolástechnikától távolodjunk el egy ldcsit és támadjuk a
szúnyogokat, hogy ne ó1c támadjanak minket!
Választható: fix műanyag keretes szúnyogháló, fix
aluminium keretes szúnyogháló, lehúzható szúnyogháló, aluminium . keretes zsanéros ajtó. A fix
keretes szúnyoghálókat csavarral, vagy fülekkel
erősítik az ablakra, téli időszakban levehető. Az
elhúzható, lehúzható szúnyogháló olyan elven
működik, mint a redőny, Külön tokja van, csak
akkor kell lehúzni, ha szükséges, Az aluminium
keretes zsanéros ajtót erkélyeknél, bejárati ajtóknál
használjuk. Költséges, de nem lehet kiváltani
műanyaggal, mert az a stabilitás rovására menne,
Remélem sikerült egy átfogó képet adni és ezáltal
segíteni a választásban.
Kiss Edit

A kistérség 16 polgárőr egyesülete számára 2005. július 23-án Kistérségi
Polgárörnapot szelveztünk hagyomány teremtő célzattal, melyre Szolnokon a
Tallin-I'árosrészi Sport pályán kcrii!r sor.
A kezdeti lépések megtönénrek, innen már bármely Egyesülct a "maga képére
formálva" úgy és annyit valósít meg amennyit jónak lát.
A most mcgjeJenő un, Polgárőr törvény kapcsán a polgárőrök képzése továbbképzése egyre nagyobb hangsúlyt kap, ami egyáltalán nem baj, hisz mi is olyan
társadalmi szerveződés vagyunk ahol a segítő tevékenységünk némi célirányos
szakszerüséget feltételez és igényel.
Ezt felismerve a Polgárőr Egyesületek JNK Szolnok lv[cgyei Szövetsége is
támogatta elképzelésünket.
A megyeszékhelyen müködő és 2005, évhen az ~:\' Polgár Egycsiiletr
elismerésben részesülő Szolnok Városi Pol gárőr Egyesület koordinálásával
szerveztük ez évi oktatásunkat.
A kistérségi polgárőr oktatásra 2006. február 04-én került sor a BM. Szabadidő
Központban-Szolnokon, ahol 117 fő polgárör verr részt.
lu oktatási helyszínt az együttműködési megállapodás alapján a rendőrség
biztosította számunkra.
Az oktatás előadói az együttműködő pannerek munkatársai voltak, akik az elméleti
előadás mellett koru(l'ét gyakorlati útmutatókkal is elláttak bennünket ki-ki a
szaktecülete igénye szerint:
- A Szolnok Rendőrkapitányság részéről Bozorádi János r.őrgy. Úr
- A Határőrség orosházi keÍület részéről Baclics
András hőr.elezr. Úr
- Az Idegenrendészet részről Dr. Lukács GUSZl1V, Úr
- AJNK Szolnok MRFK, részéről
Bana Béla r.őrgy. (ir MRfK.
KözLOsztály
- A Polgárőr Egyesületek JNK Szolnok Megyei Szövetsége részéról Kolozsi
József Elnök Úr.
A mcgyei $züvetség Elnöke tÖlténeimi áttekintésscI kezdte előadását, mely helyi,
megyei, országos viszonylatoan vázolta a megalakulást ajeleni~ nyomon kö\'etve.
A polgárőr liIOzgalolll 15 éves tudhattuk meg az e1őad ótól.
Igény volt a történelmi áttekintésre, hisz a kistérségben az ifjúpolg~rőrök számának

lassú növekedési üteme mellett a fiatalítás az egyik tontos cé\ja a mozgalomnak.
Jó érzés volt látni a sok érdeklődő arcot, akik a s7~lbadid ejiik egy részének
feláldozásával is részt vettek az oktatáSon, hogy szakszerlibb önkéOles munkával is
segítsék a kistérség közbiztonságának fenntartását, javulását.
Sajnáljuk, hogy az értesítéseink ellenére sem igen mutat érdeklődést sem az irott
scm az elektronikus sajtó az ilyen hírek iránt
Igaz ebben nincs semmi szenzáció, hisz csak"

pol gárőr oktatásról"

lett volna szó,

Pedig volt szenzáció, hisz IlO-ember l-órás hidegben tölténö várakozás után
kerülhetett a fíítött oktatási terembe a kiszolgálás komolytalansága okán,
/6",<1'5

~~'N

!:Kovács Károl :1
szolgálatvezető e nök h,
06.30,621.0353,

A polgárőr Egyesület cikkéhez: Ez év júliusában is megrendezésre kerül városunkban az Országos

Polgárőr Nap
A cikk írójához Kovács Károly Úrhoz: Megértem írása végén lévő felháborodását, ugyanakkor eszembe jutott egy régi vezető mondása "Minden árút el lehet adni,
csak csomagoini kell tudni." Lehetséges, hogy így a jövőben írásaik megjelenése biztosítottabbak lesznek. Boros Péter Gábor főszerkesztő

-5-

Damjanich dombormű
avatása
-ó András szobrászművész

A dombormű Szolnokra kerülésének
rövid története

(rövid él~trajl)

Szolnok, 2006. 03. 14. Dr. Szalóki István
Hölgyeim es.Uraim!
1948. okt. H.-én T-emesváron született. 1973-oon a Kolozsvári Képzőművészeti
FŐiskola szobrászati szakán végzett. Tanárai: Löwith Egon szobrászművész, Bretter
György filozófus, Földesi Lá57ló 6Ztéta. Az édesapjától, Vetró Artúrtól kapta a
legtÖbbet: a tehetséget és a szobrászati alaplsmer.eteket.
1973-ban a kéZdivásárhelyi Nagy Mózes Líceumba kérte a kinevezését. Azóta
itt tanít mintázáot, rajzot és mfNészettörténetet. Kis kitérőként -megjegyezhetö: a
üceum 200S·ben únnepelte a fennállásának 325. esztendejét!
1973-tól tagja a Román Képzőművészeti Szövetség sepsiszentgyörgyi
csoportjának. Ennek megfelelően rendszeresen részt -vesz il Kovászna megyei éves
tárlatokon. 1975-től a feleségével, Vetró Bodani Zsuzsagrafikusművésszel együtt
tanít az említett Líceumban. Az utóbbi években a munkahelyet illetően a kisebbik fia
is, Veav Bodoni Barnabás grafikus is "csatlakozott" a szüleihez, aki -számítógépes
grafikát oktat, és egyben a helybeli UDVARTÉR nevű művészeti csoportosulás egyik
oszlopos tagja. A nagyobbik fia, Ve/1Ó Bodoni Sebestyén András Brassóban rajzot és
művészettörténetet tanit, és ugyanott egy lovas tematikájú nemzetközi -<Ilkotót:íbor
művészeti veztöje. A legkisebb unokája, a két éves Sebestyén Péterben ugyancsak
alkotói véna lakozik.
Nem kell bizonyítani: egy ízig-vérig képzőművész família feje Vetró András.
Magyarorsz.ágon eddig 9csoportGsés 3 egyéni kiállításon vett részt. Ezt az
különösen tudja értékelni, aki a magyar-román határon át utaztatott már
képzőművészeti kollekcióLJ
Románián és Magyarországon kívül kiállított már Franciaországban. Svájcban és
Szlovéniában is.
SZámos civil szervezet tagja, illetve vezetője. Alkotótáborok gyakOri vendége.
Reméljük, hogy - nem a távoli jövőben - Szolnok művészet-kedvelői is
megCSodálhatják egy kiállításon V€tró András alkotásait!
(Dr. Szalóki L)

"Damjanich

dombormű"

Tisztelettel köszöntök minden jelenlévőt aSzolnokért Egyesület tagsága nevében!
Engedjékmeg, hogy Orosz Z~táj{ dandártábornok úr Damjanich életúqát méltató
szavai után néhány mondatban felvazoüam, hogy kerűlt a mindnyájunk által tisztelt
honvédtábomok imént leleplezett domborműve aKárpát-medence délkeleti sarkából,
Kézdivásárhelyről aNagyalföld köz~pére, aTisza-.parti Szolnokra.
Mondandómat talan ~y kell, kezdjem: Vetró András levelét meg/rta...
2005. aug. 23.~án kelt az a levél, melyet valószínűleg annak írÓja sem tudta
pontosan, hogy kinek szánja. Még-kevésbé azt, hogy kinek akezében köt majd ki az.
Nevek közlésére nincsen felhatalmazásom, így csak annyit mondok{ hogy Vetró úr
egyik ismerőse hozta egy Szolnok kömyéki ismerősének, aki tovább adta azt a
hivatali felettesének. Az utóbbi személy továbbította hozzám-alevelet aug. 30.-án.
Alevél így kezdődik:
"Tisztelt Uram! Dimény Attila{ akézdivásárhelyi Céhtörténeti Múzeum ígazgatójától
tudtam meg{ hogy Szolnok városának .ffiÚzeumát -Damjanich JánOsról nevezték el. Így
született meg az a gondolat, hogy az Aradra szánt domborművem{ amit sajnos nem
tudtak ott felállítani (a SZóIVányvidéknek számító Aradon nehéz szobrokat avatniJ,
Szolnok városának ajánljam feL"
Egyszerre elgondolkodtató{ sajnálatos és - a jelen esetben különösen számunkra,
szolnokiak számára -örömteli is ez ai utolsó mondat...
Alevélhez mellékelt fénykép és az .alkotás leírása alapjan 'pontos képet kaptunk a
domborműről.

Az egyesület szeptember 9. -i i<özgyűlésén engedé!ytkértem

-és

~aptam

a

képzőművészeti alkotás megvásárJására. A közgyűlés jegyzőkönyve rögzítette: "a
domborművet az egyesület várhatóan 2006. márdus lS. alkalmából a Damjanich

Múzeumban fogja elhelyezni. AMúzeum igazgaroja-a"fuJadókészségetbíztosítja."
Vetró András értesült az előzőekröl. Szeptember lJ-.án beszerezte az illetékes
Kovászna megyei hivatal négy pecsétes kiviteli engedélyét. És milyen a véle~en:
szeptember 16.-án a - csupa magyar SZálllldZású fiatalbói áltó - "román" ifjÚSági
asztalitenisz vBlogatott - .az lJg~k kézdjvásárhel~ .edzöjük{ Dobo~i .Aladár
vezetésével -Szolnokon utazott keresztül egy nemzetközi tornára ... Kora délután tőle
vehettem át a közel negyed mázsás bronz alkotást. "Minden -egyéb - ez adás-véren
szerződés és egyebek - mellékes részletkérdés volt csupán.
A bizonytalan sorsú levél megírásától a dombormű átvételéig mindössze 24 nap
telt el...
Egy, az adott szó becsületét tiszteletben tartó, jó szándékú emberek között így
~egy a bizalomra épülö "üg0ntézés" még akkor iSi ha egy álfamhatár van közöttük!
Ugy gondolom{ hogy a dombortl1Ű óióhéjban -ős5tefoglalt története példa ét&ű
lehet mindannyiunk számára!

Vetró András
szobrászművész

TUDJUK

alkotása

HOGY

Köszönöm Vetró Andrási
Köszönöm az egyesületi tagok egyetértését, az október közepén tartott Tisza-parti
Esték rendezvény résztvevŐÍRek ~Z ~i támogatást! Köszönöm dr. Horváth -László
igazgató úmak a fogadó-készséget, mellyel lehetövé tette, hogy a szolnokiak egy
történelmi szemé~iséget ábrázoló képzőművészeti alkotással gazdagodjanak!
Fogadják olyan szeretettel{-aOOgy -azt -a Szolnokért -Egyesület adományozta I

V ALLALKOZASA ISMERT

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKEL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KlADÓNKNÁl VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELEN Ő HIRDETÉSSZERVEZŐINKNÉl.

Ezek közé IIIrtazik a teljesség igénye lIélkü!: Alltonia Alae kosárlabdázó, Bagi
Gábor kézilabdázó, Bogdán Kábruín sakkozó. Czinege Józref atléta. Jlorváth
Árpád ÚSZÓ, vízilabdázó, fgll/ícz L~tl'á/l evezős, edzí;. Kiss András ,'ívó,
fegyvermester, Kolesál/szky Zol/áll ,.B'· válogatott labdarúgó, Krizsán Józse!
sportvezető, Orbánné Zsemberi Borhála atléta. Porha/lda János lahdarúgó.
Sál/domé Cug/édi Rozália kosárlabdázó, SlIIti István labdarúgó, Szántó Józse!
sportvezető, Szecsei József Illbl[arúgiÍ, Szine Gyula fabdanígó. tantir, S~urgyi
[slváll atléta, Tóth Béla labdarúgó, tJlllár. Több olyalI jeles spor/emberek 1'l//IllUk,
a/dk adatltiállyábanll/éltatlanul maradtak ki IIZ első kö/etből.
Arra törekszik, minél teljesebb legyen II felkutalott sportemberek palettája. Ez
I'iszoll/hallatlan utlÍnjárást. levelezést, telej'oruíftís/, odafigyelés/, (Illatfeldolgozást
igényel. Beszélgetésünk soráll megtut/It/ItI, ilogy mU/lkájállak I1ieglWnllyítése végell
saját költségéreszámítógépet, hozzá másoM! 1'lÍstirlllt és alltodidakta Ittódoll tIlIIIIlIa
meg alapszinten aszámítógépet ke:eI1IL Nem pallastkippen elmondta, több
sportembert szemé(vesen, illetve információs adatlap postázásávaf eredmény/e/elllll
keresett meg. Előfordult o(l'(lIl eset is. aki bizakodva kereste nevét IlZ almallacflblln,
lIaha megkeresésre elmulasztott adatot szolgáltatni. Varga Ferenc pet/ig, egJ'ré,~'i.t
az adU/védelmi előíráslIk én'ényesítése I'égetl, lwgyon ragaszkodik a::
adatlapokhoz, másrészt mindenlÍllllla gyUj/ört írásos információval, egyéni és
csoportos fényképpel, sportkiadvánnyal szeremé gaztlagitani a létrehozalldó JászNagykun-SzofllOk III'egyel Sportntúzeum allyagál. UgyalIis hisz bel/Ile, egyszer
elérkezik az idő, amikor II megye gazdag sportkincsestára mindenki számára
elérhető lesz a ,4fegyei Sportmúzeum létrellOZlÍsával.
Varga FereIZc, a SzolnIJki Lap Havi Magazin útján is tisztelettel kéri II megyei
sportági szakszöl.etségek-. sportegyesületek-, sportszervezetek l'ezetőít, s
mindazokal, akík a megyei sport életrajzi IIlmimach Il. kötel mielóőbi meg;elenését
I'árják, Ilogy spor/emberek felf,:utatásávlI'. sportpá~l'afutásuk, sporteredményeik
atlatszo/gáltatásávlll segítsék önzetlen társl/dalmi IIIU/lkáját. Címe: Varga Ferenc
5000 SzoltlOk, Városmajor u. 62. ll/9. Telefunja: 06 (56) 426-130.
Reményei szerilIt, amenllyiben az adatszolgáltatás, akúr a Szolnoki Lap
figyelemfelkeltő, tljtÍllló írásával f elgyorsulna, ez él' őszén a sokak által várt. remélt
kötet mefijelellhetne.
A beszélgetés tisztelettel megköszöl1öm. 6szintén kb'línol14 hogy Varga Ferellc,
önként vállalt áldozl1tos,fáradJtatatlal/, pénzbeli alig kifejel1lető munkájlÍl/ak
gyümölcse. mielbőb beérjel~

Varga Ferenc
Készjil Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Sport Életrajzi Almanach Il.
kötete
Allllllk ideiéll több újságcikkbell o/vashatfuk (pl. Népszabadság 2004. december
20.-i sZJÍJruíbalt S. CS. J. tol/ából: ,.Kötetbe gyűjtött sportolósorsok" címmel), hogy
)II/rga Ferenc, J(ts:-Nagykul1-Szolnok .\fegyei Öl/komuínr~at ElIá/ó- és
Szolg/U/ató Szervezet I/yugalmazott iga7,gllf15ja, ismert sportembel; több mint két
évtizedes gyűjtőmunkájll eredméflvekélll 2004. októberében megjelent fl JászNllgykull-Szoll/ok Megyei Sport Életrajzi Almanl/ch. Az érdekes, izgabnllS és
hiányt pótló, 300 oldalas könyvben, 111M mint 1100 sportoló, edző, sportsZllkember,
sporton'os, sportújságíró kapol/ hezvet. DÖl/lő többségük a megyében született, de
vallJlak közöttük lIIIísllOltnan idekerül~ sporteredményeikke/, szakmai
munkájukkal, sportvezető; tevékenységi/kkel a megyéhtoz szorosan kötődő
sportemberek is. ri sport életrajzi almanach megyei, de nem túlzlÍs, országos
viszonylatball is úttörő munka, ol!'asói részére olrasmállYos, gazdag adatbázist
tartalmaz, nélkülözhetetle/lll kutatómullkáJtoz. O~ral1 kalauwl szolgál, allle(l' híd
lehet a múli, a jelen és ajövő sportllemzedéke számára. A kiadvány végén nél',
születési hely és sportág szerinti mutatók segítik az eligazodást. Egyes szemé~l'ek
bemutatásánál, aforrásokra raló.ltivatkózás mellett, sok kortörténeti allat,
érdekesség olvasható. A kötelből például kiderill, Szol/lOk kosárlabda sportját az a
Tiboldi Tibor (1912-1967) (úapítlllta 1942-ben, akiI/ek lánya Tiboldi Aftíl'ia
.(Szo/nák, 1939), a FővlÍrosi OperettS7.Íl/ház örökös tl/gja. .tlegj'él/k első válogatott
labtúlfllgója az atlÍrkevei sziiletésű Takács Dálliel (1884-1952), aki tagja volt
amtok a nemzeti tizenegynek. amely 1910. 1l00'ember 6.-án, a. Budapest, /'"lillelllÍrispá(I'IÍIl,.12000 nézőelőlI, Seltlosser Imre vezetéséFel3-0 arányban győzött aus,tria
I'álogatottja eI/elL rt kunszet/tmártom Dally Margil "Baba" (1907-1975) volt a
magyar női tőrvívús első bajnoka, csapatban pellig első Európa-bajnoki
aral/yérmes (1933), aki Athéllben telepedett le. s egy ideig a Görög ~Y10 Szöl'etség
elnökeként is tevékenykedett. A szolnoki Damjanich uszodában 1999. május i.-én
avattákfel a lIeL~il1kibell olimpiai amny aranyérmet nyert vízilabdázó, HasZIlos lJ.
lI'ft,;an (1924-1998) bronzból készült mellszobrát Érdekességek sokaságát
olvashatjuk II kötetbór Ezért nem csoda, Ita sokunkbanfelmerül a kérdés:
folytatódik-e a gyűjtfímunka? Késziil-e fl sport életrajzi alnulllflcflll. kő/ete?
Kérdés azért [f kézenfekvő, mert a surzíí, az almllnaeJl bel'ezetőjében többek kiJzÖft
a következó7<et írja: "Tudoltl, a nUlIlkám. csak kezdete lehet a lIel'es
spOrlsl.e/llé(l'iségek felkutatásának. A sok sZlÍz elküldöt! lepél, adatlap év
telefonbeszélgetés ellenére, ha valakinek adatai fivesen szerepelnek, mgy azok,
akik az IIII/UlIlac1lból kimaradtak, megbocsálÓak lesznek, s II jŐl'őben segfiő
kőzremiíködésükkel a kötet tovább bővüL" Kérdezem hát, a közel múltblll/ 70.
életévét betöltött Varga Ferel/etől, az ismen megrel kÖ'l1iszil'iselőtcí7. sportembertől,
hogyall tovább? Mítll mondja, az alma/taeh megjelenésével II gyűjtő munJuít nem
zárla le. ez ideig 300-lIál több sportember sjlortéletútjúnak, eredmé/lyeinek
feldolgozását I'égezte el kizárólag ~portszeretetből, nundm anyagi ellenszolgáltaUís
nélkül. Azt vallja: .. tegllap már lÍullt, s a múltal a jelenben kell tiszte/ni és
megtartani ajövőnek. '.. A pótkötetben figyelmet kívál! fordítaIIi a szükségszerű
pOlltosításokra, kiegé.rdtésekre is, ugyanis az első kőtet megjelenése óta. sajnos
tőbb jeles sportember hunyl el, akikró7 nléltatlan lelme megfeledkeZ/li.

Boros Péter (Jábor

Olvasóink kérésére a késó1>bi kiadványainkban újabb rovatokat kívánunk - periódikusan megkezdeni, mint pl. sport, kultúrális kitekintő, szakértői, gasztronómiai, grafológiai, stb ...
Észrevételüket továbbra is várjuk és szeretettel vesszük.
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A húsvéti nagytakarítás örömei
Ha lenne Modern ünnepi népszokások CÍmű könyv,
bizonyára eló1<:elő helyen szerepelne benne a rettegett
Tavaszi Nagytakarítás, mint a húsvét elmaradhatatlan
előzménye. A kellemetlent azonban egyből összeköthetjük a hasznossal, ha lakás rendbehozatala közben
spirituális nagytakarításra is vállalkozunk.
Tavaszi nagytakarítás. Évente ismétlődő, rituális
tevékenység. A húsvétvasárnapot megelőző hét
(nagyhét) utolsó napjaira jellemző takarítás-láz. A
háziasszonyok tömegesen szabadságot vesznek ki
(egyes néprajzkutatók beszámoltak teljes munkahelyek leállásáról is), és rohimnak haza takarítani.
Általában célirányosan végzik a tevékenységet, azaz
gondosan meg tervezett haditerv szerint következnek
az egyes munkálatok. A - határideje: általában nagyszombat, sötétedés. Megfigyelhető, hogyahatáridőhöz
közeledve egyfajta pánik lesz úrrá mind a takarítás t
végzőn (jajnekem-nem-készülök-el pánik), mind
családtagjain (úristen-mikor-hagy ja-már-abba pánik).
A másnapi ünneplés azonban az esetek többségében
teljesen feloldja a - okozta átmeneti feszültséget.
(Forrás: Modern ünnepi népszokások :)

Téli táj
Oly szépek a fák, amint
Ágaikon cipelik a zuzmarát.
Ezüstös fényük ragyogó
Mint tiszta tó tükre csillogó.
S a szikrázó jégvirág,
Mely az ablakon kinyílt
Vajon nem minden csodálatot
kivív?
Ott van még a tündöklő
Fehér hópehely,
Mely alatt a föld mint puha
Takaró alatt telel.
Ha áhitattal nézed, felvidít
S minden költői szívet megindít
Ki szavaival egy nagy művészt

Spirituálisan is megtisztulhatunk
Komolyra fordítva a szót: még nemszeretemmunkákak is megvan a gyümölcse, sőt, talán többet
kapunk tőle, mint amennyit belefektettünk.
Különösen igaz ez a tavaszi nagytakarításra: amikor
másnap beragyog a napfény a tiszta

dicsőit.

Nyíri Gyöngyi

ablakon, úgy érezzük, minden erőfeszítés kárpótolva
van, és méltóképp készültünk fel az ünnepre.
Nem véletlenül van szimbolikus jelentősége a tavaszi
nagytakarításnak. Sokkal többről van szó, mint a
fizikai munkáról. Nemcsak a lakást szabadítjuk meg a
felesleges terhektől és szennyeződéstől, hanem saját
magunkból is kiadhatjuk a hosszúra nyúlt tél minden
kellemetlen maradékát. Ezt hívják spirituális nagytakarításnak. A szeméttel együtt gondjainkat is
kisöpörjük a szobából, és utána, már a tiszta lakásban
egy rituális fürdővel minden negatív energiát
kimoshatunk magunkból.

TUDJUK
,
••

HOGY

V
ALLALKOZASA ISMERT
I'
,

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN
" ,

SMERTSEGE NOVELESEBEN HIRDETESEINKKEL SEGITSEGET NYUJTUNK
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENÖ HIRDETÉSSZERVEZÖINKNÉL.
Szolnok Sza á

Automatikus öntözőrendszerek
telepítése
A Szolnoki Lap előző számaiban már leírtuk miért is jó
egy automatikus földbe telepített öntöző rendszer. Lsd.
www.t-technik.hu.

V égre itt a tavasz, az öntözőrendszerek építésének
egyik ideális építési időszaka.
Kinek ne jutott volna eszébe a nyáron, hogy milyen jó is
lenne, ha a szabadság vagy egyéb elfoglaltság alatt is
lenne a kert öntözve. A telepítésnek ez a tavaszi időpon
tja ideális, hiszen egyrészt így egész évben tudjuk
élvezni a rendszer nyújtotta kényelmet. Másrészt így a
kertlink is helyreáll az építés után, mire a kertet
ténylegesen használni szeretnénk, addigra már nyoma
sem marad a munkálatoknak. Biztosan vannak egyéb
munkálatok is a kertben, pl. bizonyos részeken
füvesítés, növényzet átalakítása, burkolatok cseréje.
Ezekkel a munkálatokkal kényelmes most összehozni
az öntözőrendszer építést.
Önnek más dolga sincs, mint megálmodni a kertet, mi
megvalósítjuk.
Rendszereinkre öntözési garanciát is vállal unk. Ez azt
jelenti, hogy nem maradhatnak ki részek az öntözésből.

- eredeti cseli és német
csapoft söröZ
- minőségi ita[váfasztéZ
-I((jmatizáft, fostmentesített
venáégtér ,
- ingyenes internet !iaszná[at
- mefegf(qnylía
- ebéd és vacsora menü
biztosítás,
- ingyenes fuízliozszá[[ítás
-jazz háttérzene szo(gá[tatás

A tervezés alapkérdései
Minden rendszernél fontos az egyenletes csapadékkijuttatás. De ezen felül még az is fontos, hogy bizonyos
részeket (árnyékos, kevésbé szellős, nagyon napos,
nagyon szeles) külön tudjunk választani, ezeket el kell
különíteni és külön szabályozhatóvá kell tenni a rendszerben. Azt is be kell tudni állítani egy jól megtervezett
rendszeren, hogy a mohásodásra hajlamos, árnyékos
részeket csak ritkábban öntözzük, ezzel elérhetjük azt,
hogy a moha növekedése nem lesz olyan intenZÍv.
A szórófejek elhelyezésére a négyszög, illetve a háromszög elrendezés a mérvadó, de alapvető szempont, hogy
a szórófejek egymástól mért távolsága megegyezzen az
öntözési távolságukkal. Abban az esetben, ha a szórófejeket eltávolítjuk egymástól, az egyenletesség leromlik
(olcsóbb rendszerek), és erősebben, illetve gyengébben
nedvesített területek jönnek létre. Ha a gyenge vÍzellátású területeket is kellő csapadékkal szeretnénk ellátni, akkor a jobban öntözött területek már túllocsolódnak, vizet pocsékolunk, pénzt dobunk ki, és a kertünk
sem lesz egyenletesen zöld, sőt szélsőséges esetekben a
növényállomány pusztulását is okozzuk.
A fizika törvényszerííségeinek betartás án kívül a tervezőlkivitelezőnek figyelembe kell vennie a terep, a
talaj, a növényzet és a megrendelő igényeit, és ez a
négyes sajnos nem minden esetben hozható közös
nevezőre .

Po'íJári, 'J(ávézó
Szolnot Ovoda u. 716
Qekfon:561411-714
:J\[yitva: j-{-Szo.: 11-24 óráig

Telefon: 06-30-9437-404

,
,
,
"
M'Nb~N SZAMONKlJAN KV'ZK~1lb~S~K~T T~SZONK F'~LI
,

KIADÓNKBA MEGKÜLDÖTT HEL YES MEGFEJTÉSEKET
SORSOLÁS ALAPJÁN AJÁNDÉKKAL JUTALMAZZUK.
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A. kerékpár

kötelező felszerelése:

6

•

I _ Két, egymástól függetlenül működő fék.
2_ Elöl fe hér vagy kadmiumsárgJ fényű lámpa,
3. Hátul vö rös fényű lá mpa, vagy vii"logó,
4. Hátul p iros fényvisszaverő,
S.Csengő,

6.

Első

keréken borostyáns5rga

küllőprizma.

2. _ _ _ __

_ _ _ _ _ _ _ _ 3.

1-_ _

4•

6_

;\ kcröpár.. \!"'gy más nc\!~n cl "bicikli " ö",c a XVIII. szilzadbJn jelent meg és
ter.jedt d Franc iaországba n. A "gyorsjár6 "-nak nevezett laljlmán)'t még nem

IeheteIt kormányozni. pedál hiányában hol egyik. hol má,ik l ábbal lökl ékelőre .
Kerekeit. kü ll ői! fából készíletlék é, később ·a lovaskocsik kerekeihez
hasonlóa n - vasabroncsot húztak rá. A XIX. szazadban BajororszcÍgban
l"Öké lele<eclelt lovább e n,'gy<zeni elképzelés. III bajor fö lliön "nlt6kerék "
névvel illették e (urcsa járgányt, mely 111M kurrn.Jnyozhalú vulL A fTlt!slerek <iLon
íáradoztak, hogy töké letesítsék. gyor!.abbá tegyék. így f-zü!e::["ett meg il hatalm.1S

ElIndulá.s

mindig e.lIenorJz-ze a keTékpár kötelezo felszerelésett
és üzemképességét!
A kerékpárt korlátozott látási viszonyok között
(",stl és hajnali szürkületben, éjszakÁ, ködben) kl k",1l világítanI!

kerekekkel ellátott, ped{t!os kerékpár, rnelynek st:be!'sége vetekedeH a
lovaskocsié·,;.11. Nemcsak .l sebe!>ség. de ,l Z esés. borulás veszélye is
megnövekedett, ezért a kö . . . etkezd lépés a fék felszerelése volt. A fa sZ(~rkezete{
kés(Sbb ielcseréhe a kovtícsoltvasból készült vi.Íz és kerékvi ll ;:l, E vasabroncsos
fakere küeket hívták- e lég ta lá lóan- "c50mrrjzók "- nak. A sebesség növelese
érdekében egyre nagyobb ke rekeket. helye
ázba , Az ilyen 5zerkezetekt..'t,
r%1'L"~~ -nílk npvellpk. F.
melynek: kereke ire tÖmör gumigyCírlit hl
rcrn~k tal cl IrniHl)' M~lgyilrorsúlgril is eljul
tU
es rajotlgótáuorra
telt szert. A jjrm(í elnevezése .!).~gy..;.....
ITI.ltőr nyelvéslei nk

sztimt,lan variáciÓ{ alkotlak, ~<ili'e k kö
flJtógép, utazó érőmti, k.~hgyelfut6
vasparipa, fJbhajt<;íso5 tov~1jpköclő...

A. kerékpár(os) ajánlott felszerelésel:
• A lábpeo.lIon és a hátsó ke rék

ányat: gYJ lo}(-sebes-

""" "",:".';:. :,",:'<

)f'.~,

""",,~..l'

Néhány fontos szabály:

">

"""':"""~;;)(~)

0<0>0.

Kerékpárosokra vonatkozó külön szabályok:

•

irányjelzés.

Kerékpározni mindig
egy sorb.m, egymás ~
mögött - kivévp.
kerékpárurat - jobbra
tartva,szoro!>.!n az
~O_ úttest szélén ke ll!
...

Az irá nyv:"lltoztatc\s i
,
s7.flndék:it ~
~
~
~
h5tréltekintés
uttin - jelezni kell,
majd ismét halra
•
kell nézni!
• • • II I. . . . .

hosszabba n kmyúló rakományt száll ítom,
• TILOS olyan tárgyat szd1111am, amely o kerékpáros I a vezelésben akadá lyozza,
vagy a személy és vagyOl1bizto nsiÍgol veszé lye7.teti,
• TILOS kerékpárral álla tot vezeini.
megfelelő

az egycnranfl:lJ

......L

(!böbbségúk vn nl

~

L,kotl

'",ülele"

kivül;

~
-~
~~
""
. . . . .1

csak akkor S7.abclcl,

BOROS PÉTER GÁBOR
az ors zág egész területére kijelölt igazságügyi

kriminalisztikai írás- és

nyomszakértő

igazságügyi grafológus

,

rn~l:lálJ,isi

A
és
vdrakozási til<llolll

A jclzett p.setekbl:n
a ti/;llorn nern

'-'

\.

vonatkozik
kcrékpárosokra.

il

A kiegészítő t.1bla
azt jelzi, hogy sz(ornben

n<:l

az últest kcr~kpározásra

il. ker{:kr~rs5.von

alkalmatlan (gödrös és
sáros) és legfeljebb

• A legtöbb kerékpáros bale.et oka az elsőbbség meg nem adá .... , a
szabálytalan kanyarodás és a kIvllágitás elmulasztása,
• A legsérü lékenyebb jármCíve'Lető a kerékpáros.
• A kerék párlil il legbiztonságosJ bb il kerékp,ír050k szá mára,
• A kerékpár kölelező felszerelései élclet menlhelnek,
• 1\ megyében minden 6. sérül éses balesetet kerékpiírosok o koznok,
• Magyarországon becslés szerint 5.000.000 ke rékpá r va n.

behajthal.
de ügye-Ini~ kell
a gyalogo!>okra!

~

A jál dán ker~kp';\ro"::lli

Jó ha tudja!

övezetbe'
a kcrékpflros

Kötelezö h aladási
irány kerékpárosok
rl5szér(>,
2001. 05. 01-f51

IT"'-

-r To-e-

a kerékpár! tolva szabad
bl.>kanyarod/l i !

A lak6.pih()n 6

il

........................•.....
fóÚl von .. lrÓI balra csak

vi hfc'1 pótülésfc'rl eg)',
1 O évn~1 fiatal::ihb
gyermekcI!

(I) kcrékr:'~~~~~~~;~
·· .............................
.
··
~1
e!I
·•• l.1~............................
.
·· 2i1
O
.~... ~ ......... ~~~2:.0.1~ ~::t~~
··••• U

vagy~
.
~

A kerékpárúton
lii\von egyenesen
kerékpc'iroz6knak a
kanyarod6kbl szemben

Csak 10 év feletti személy

~

..............................

A kerékpá!osok által elkövetett néhány szabálysértés és azok
jogl<övetkezményel:

kerék pározni !

~

..............

útkereszlezooésbcn! ~

A kerékpározást.veszélyes forgalmas úton tanulni!

II;) VO\ " kcrékpflrút,
csak a l"O" s7<lb;)d

·

~
x

A jobbról jövlS kert'kparos
is elsőbbséget élvez

gyakorlattal!

• Az iltas kerékpározás aká r 100.000 Ft-Ig.
• Avaslili ;ítjáró tilos jelzésén való áthaladás 60_OOO Ft-Ig.
• A j e l zőlámpa lilos je lzésén való áthaladás 50_OOO rt-Ig.
• 1\ kerékpá r kivilág Íl ásának elmulasztása, liliotl helyen va ló kerékpározás
30.000 ft-Ig tcrjcdö pénzbírsággal is büntethető.

•

~~

• TILOS főútvonal úttestjén 12. életévét be nem to ltott személynek kerékpározm,
• TILOS e lengedett kormánnyal kozlekednl,
• TILOS" keré kpárt más Járműve l, illetől eg á ll alta l vo ntatm,
• TILOS cl kerékpáron old"lra kmyúló, va lammi e l őre vagy hátra egy mélernél

A kerékpáros rendelkezzen

•

·•
···
···•• 18X
10
·•
···

Elindukískor:

körültc'kin tés,

,

fényvisszaverő

{ ~ ~ ft, ~etéi-q)!An:}5C1;k..l:t t;; h<<%z<:''tV?4.wj.ik g

kerékpár elnevezése mellcÚ:dönIÖlt. A
fokozó,ál már jogaskelékYI,jnckerék be.?pilésével vat!lsílott4k, meg. Innen már
lépés. és eljulolta~ kerékpár mai jormájáho..t:
.'\

t\

közölt borostyánsárga

• Sálvédő, lán cvédő.
• A kerékpár hajtója használhat kerékpáros sisakot, jobb ész l e lh etőség v!\gelt , ba l
karjára li". karlárnpát is el he lyez het.

19észeti-kördupIJny;
rnányos Akadém ia a
nO·évek végcl .ármű scbe,"égének

l'

küllői

(prizma),
• Karos szélességjelző pri z ma (előre fehér, hátra vörös lényt visszaverő ),

I a J\'1agy

';;~:h>

előtt

t~1

10 Jon/h sebcsséggel !

kcrékpjros közlekedhet!
2002. Ol. O I-tö l

Ne feledje il kerékpár ls Jármű,
így vezetése elott alkoholt fogyasztani TILOS!

ft..

ken;~kpl"ír1.)SÜlk0~t

bo;;

h>~.'f.'.avibrj.á.k

5071 Besenyszög, Damjanich u. 4·2. Telefon: 06-30/94.76-4·87

Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry
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LL

23.

T elefon: 56/378-06 l

Karakter Kft - Szolnok, Szapáry u. 6.
Tel.: 56/420-067; 513-900; 513-901

ECDL Sta.rt számítástechnikai tanfolyamok
(ECDL Start modulok: operációs rendszer ;
szövegszerkesztés; táblázatkezelés; internet)
Április 18. - június IS. kedden és csütörtökön 16:30h - 19:30h
Április 24. - június 7. hétfői, szerdai és csütörtöki napokon 8:30h - 12:30h
Április 29. - augusztus 12. szombati napokon 8:00h - 13:00h

AKI EZT A HIRDETÉST FELMUTATJA CÉGÜNKNÉL,
ANNAK A KÉPZÉS DÍJÁBÓL A FENTI TANFOLYAMOKRA
10% KEDVEZMÉNYT BIZTOSÍTUNK

36.000 Ft / fő (vizsgadíjjal) - 30% adókedvezmény
Részletfizetés!!! Akkreditált Felnffttképzési Intézmény Al-0347

*
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eskuvoszeJVezes~ vipmail.hu

1V1V1V.mondjigent.hu

Üzlet:
Szolnok,
Hild V. u. l.

'

Nyugati autóalkatrészek
megrendelése, rövid
határidővel!

Tel.: 56/220-551

Nyitva tartás:
H.-P.: 8.00-17.00
Sz.: 8.00-12.00

~~

~ÍIIJII!II

LADA típusok, SUZUKI,
TRABANT, SKODA
alkatrészek raktárról
illetve megrendelésre!

... Drapéria készítés
egyedi igény alapján
... Helyszíni felmérés
. tervezés - felszerelés

... Terítők, abroszok
készítése
... Díszpárnák, karnisok
... Különböző kiegészítők

Szolnok, Széchenyi krt. 121/a
Tel.: 30/858-2141

~!

Óriási Választék!

FÜGGÖNYMÁNIA

@

HÖ-STOP

NyíLÁ~ZÁRÓ
SZAKUZLET

Nyitvatartás: H-P: 9-18, Szo.: 9-13
SZOLNOK, TÓFENÉKI ÚT 4.
Telefon: 06-20/511-6310

F.píl őipari Vá lia Iko z,ísi é<;

Ta l1,ícsadó Iroda
) O()O <;tn lnnk
Vt. 1. ~ir. u. i .
ief .lfJ\: 56 /5 i l-·I (, 1\
tel. : 56 /5 i 1- 169

Tervezéstől 

KulcsótJdósig:

Kín álatunk:
Függön y
Lak ástextil
Karnis, á2v:nemlű l1
Ágytakaró, pléd
Törölköző

Ajánlatunk:
Mintás és egyszínű
voile és jacquard t"ü2I!:önvö,k,
dekoranyagok
széles választékban,
kedvező áron.
" 20 éves tapasztalat:
az elégedett
vevő visszatér! "

Ön járt már nálunk '!

(
~~
Műanyag és fa H.omlokzati és
belső a~ók·ablakok! Beszereléssel!
Redőnyök, párkányqk, szúnyog hálók.

Ingyenes szolgáltatásaink
közé ta.rtozik aházhozszállítás,
felm"érés, szaktanácsadás.
PANEL·PROGRAM AKCiÓ!!!

t

r-Elérhetőségeink:

S.~entiványi Zoltán 06-70/574-6670_
Uzletünk: Szolnok, Sütő utca 11.

Tel./fax: 06-56/230-601
e-maii: szolnok@ho-stop.hu
Honlap: WlMV.ho-stop.hu

Lakossági és üzleti ügyfelek
- hagyományos és digitális telefonvonalak
- szélessávú internet ADSL - T-DSL
- Készülék értékesítés . hálózatépítés , kivitelezés
- forgalom csökke ntö D íjcsomagok berendez ése

Gyors ,

rugalmas ügy i ntézés
Telefo n : 56/526-101

06-30/487-9262, 06-20/938-875 6

Polgári,1(j' ,
m edlterrán

étterem

. Ingyenes házhozszállítás!
Gyros, pizza, készétel, tészta, saláta, iidítő
20/ 580-8040, 30/270-9060, 70/296-5596
PLAZA eme/etén
Nyiwa: 'lI-Szo.: JO-2-1.30 v.: 10·20.30-ig

Szo(not Ovoda u. 716
QE~fon: 561411 - 714

~lliffilliH] [ijjillill-JillUlli

~~

forgalmazása-beépítése; -.....~~~lj
egyedi hozott minta alapján

FE1l..lfflIR 2005 13T.
Szolnok, Abonyi u- 1/c_
Tel.: 56/340-097, 70/709-0336, 70/383-5664

TÖRŐCSIK FEREHC
GYÓGYMfiSSZŐR

Szolnok,
Hunyadi u. 73.
Tel.: 30/4724-907

Frissítő

- kondIcionáló
talp és gyógymasszázs,
valamint stresszoldó izomlazító
l!Verek- és csecsmőmasszázs

5000 Szolnok, Baross út 52. Tel.: 56/427-872, 423-305
Gépjárművezető képzés

A-B-C-D-E-M kategóriákban

Szaktanfolyamok: - belföldi áru és személy fuvarozó
- nemzetközi (TI R)
- gépkezelői
- veszélyes áruszállító (ADR) minden osztály
- stb ...

OKÉV szám: 16-0110-04 Akreditációs szám: 0288

****

Garden Hotel
Programok a Garden Hotelben****
2006. május 2-12.Séday Éva és Horváth Éva Mónika festménykiállítása
2006. május 1 szeptember 15. Mexikói látványkonyha a nyári teraszon
2006. június 16.Charlie est
2006. július 7.Hot Jazz Band élőkoncert
2006. július 14.Muddy Shoes élőkoncert
2006. július 28.Kovács Linda Jazz Quartet élőkoncert
2006. augusztus 11 .Tátrai Tibor és Szűcs Antal Gábor élő latin estje
2006. augusztus 25.Johhny Biglip Band élő koncert
2006. szeptember 29-30.Halnapok
2006. október 27.Borvacsora
2006. november 10-11. Márton napi lakoma

Szabad felhaszná lású jelzálog hitelek
Ingatlanhitelek
Ingat lanlízing
Személyi hitelek
Vállalkozói hitelek
Aktív vagy passzív BAR lista. vÉgrehajtási ügy.
magán- önkormányzati És banki hitelek átvállalása.
APEH tartozás(ok) kiegyenlítÉse.
felmondott hitelek rendezÉse.

Teljes

kör ű

hitelügyintézés

Pénzügyi tanácsadás

Érdeklődni lehet az 56/520-530-as telefonszámon vagy
személyesen a Garden Hotelben (Szolnok-Tiszaliget).

tszak.GÖ~gország
autóbusz

Horvátország

10 nap/7 éj

14.900.-

ft/fő-től

8 nap!7 éj

53.900.-

ft/fő-től

Tö~kország
repülő

egyéni urazás

8 nap/7 éj

U.900.·

Ft/fő-től

48.900.·

Ft/fő-től

Kréta, Korfu, Rodosz

london. Párizs, Róma, Barcelona
repü lőjegyek egyirányba

3.590.-

ft/fő-től

repülő

8 nap/ 7 éj

E.LŐfOGLALÁSI AKCIÓKKAL állunk m inden utaznivágyó rendelkezésére!

akár 30 perc alatt
minimálbér vagy nyugdíj

Szolnok, Magyar u. 5.
:
Szolnoki és
(Ar kád parkoló mellett)
országos
Ny: H~P: 10.00-17.30
koncertekre
rendezvényekre
Tel.: 56/378-222

HITELKÁRTYÁK

;

jegyárusítás!

AVON

Jelzáloghitelek
jövedelem vizsgálat nélkül

termékek forgalmazása

,

Irásszakértés
Több kézírás vagy aláírás ugyan attól a
személytől származik-e?
A gépírás t meghatározott írógéppel írták-e?
Többféle bélyegző közúl melyiket használták
az okmány bélyegzésére?

Kecskemé ti Igazságü gyi
Szakértöi Kamara
Nemzetközi ftörvényszékif
Azonosító Szövetség tagja.
Nemzetközi Rendörszervezet
a Magyar és a Nemzetközi
detektív szöv. tagja

Nyomszakértés
Létre jövő nyomokkal összefüggő kérdések.
- láb , -behatolási, -és eszköznyom , zárak nyomai.
Alváz- és motorszámok vizsgálata .

Grafológia

Szolnok,
Önismeret;' tanulási- és magatartási kérdések.
Szapáry u. 23 .
Pályaválasztási , társkeresési- és
Telefon:
06-20/9476-487, 56/378-061
árválasztási kérdések.

SZOLNOK VÁROSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
Szolnok, Karczag L. u. 2. (zöldház) Telefon: (30)621-0367
E-mail:~

Egyesiiletiinket adója 1 %-ával!
vezményezett adószáma:

88 O 754 l 16

Kábítószerról általában
Ha véaig akarjuk kísérni a kábítószer-fogyasztás történetét,
akkor °azt tapasztalhatjuk, hogy az emberiséggel egyidős
ktlltúráknak, a sámáni szertartásoknak nélkülözhetetlen
kellékei voltak azok a növényfajták - kender, mák, koka és
a különböző gombák - melyek különös varázserőt, látnoki
képességet kölcsönöztek számukra.
.
A görög mitológia szerint a főisten, Zeusz 0lümposz1
"szeánszain" a megfáradt égiek ambróziával frissítették fel
magukat.
Hérodotosz i.e. 450-ben már leírta, hogy a szkíták és
trákok a Kaszpi-tenger térségében kendert termesztettek és
a szkíta harcosok ezt a növényt kábulat előidézés ére
használták, hogy önkívületbe esve pihenj ék ki fáradalmaikat.
Az antik Rómában már egyfajta drogkereskedelem is folyt.
Eaykori források szerint a rómaiakkal kereskedő
k:rtháaóiakis
ismerték a kendergyantából nyert hasist és.
o
üzleteltek is vele. Bizonyítéka ennek, hogy a Földköz1tengerből 1969-ben kiemeit pun hadigályán két hasissal
telt amforát találtak a ktltatók.
Hazánkban a kábítószer terjedésével kapcsolatban az
1960-as években jelentek meg az első hírek, majd 1969ben az első droghalál is bekövetkezett.
Csak az 1970-es években figyeltek fel arra, hogya fiatalok
nyugtatókat, altatókat alkohollal kombinálva fogyasztanak,
mellyel sajátos kábító hatást érnek el. A nyugtatók és az
altatók fogyasztásának "karrierje" egyre magasabbra
hágott az idő múlásával. Emellett felfigyeltek arra, hogy
1972-ben egyre nagyobb létszámú csoport a Parkinson-kór
gyógyítására használatos gyógyszerrel kívánta elérni a
bódító hatást.
Ezzel szinte egyidóoen jelent meg hazánkban a szerves
oldószerek beszippantásának módszere. A különböző
szerekhez - parkettalakkhoz, a ragsaztóhoz, oldószerekhez
- könnyen hozzá lehetett jutni, s így a "szipuzó" fiatalok
száma gyorsan növekedett. Az első öt évben már 21 halálos áldozata volt a szippapntásos narkomániának, azonban
ez mára elérte a sok százas nagyságrendet.
Az 1980-as években a Parkan mellett megjelenik az
infravénás morfium, illetve az ópiumkészítmények. Ezzel
egyidőben jelentkeznek a különböző vényhamisítások,
gyógyszertári, kórházi betörések.
A Legfelsőbb Bíróság 1986. éyi Büntető Elvi Döntésében
deklarálja, hogya kábítószer-fogyasztás büntetendő cselekmény. Az Alkoholizmus Elleni Bizottság meghirdeti a
DROGPROGRAMOT, majd ezután országszerte sorra
alakultak
meg
a
drogambulanciák.
Az
Igazságügyminisztérium 1987. évi 3.sz. tvr-tel lehetővé

teszi a narkomán betegek kényszergyógyítását.
A szakértők az 1990-es évekig országunkat úgy tekintették,
hogy a kábítószer nagy része átutazik hazánkon, majd
sajnos fokozatosan kezdtünk fogyasztóvá válni.
A Népjóléti Minisztérium, majd az ltjúsági-, Családügyi-,
Szociális- és Esélyegyenlőségi Minisztérium felmérései
nek eredményei szerint a budapesti diákok 92%-a már
valamilyen drogot már kipróbált. Egy hétvégi diaszkózás
alkalmával közel 50. OOO-en fogysztanak valamilyen szert
és hazánkban a kábítószer-fogyasztók számát 100.000-ret
meghaladóra becsülik. Ezzel arányos an emelkedik a haálesetek és a fogyasztással összeffüggő b(1nesetek száma is.

Mit

k~lI

tudni kábítószerekról?

- Az egészségre fokozottan veszélyesek, szervi- és idegrenszeri károsodásokat okoznak.
- Hamar kialakul a függőség, ami a személy belső és külső
leépüléséhez, személyiségének eltorzulás ához vezet.
- A kábítószer-élvezők teljesen közönyös sé válnak
önmagukkal és környezetükkel szemben.
- Idővel olyan állapotba kerülnek, amely rendszerint
akaratlan vagy tudatos önpusztítással végződik.
- Egyetlen céljukká a drog megszerzése válik, amely nélkül
orvosi kezelés hiányában nem képesek élni.
- Ha a kábítószer-fogyasztás megszakad, súlyos fájdalmakkal járó elvonási tünetek, rohamok lépnek fel, amelyet
teljes kilátástalanság és elkeseredettség kisér.
- A szervezetbe jutás módja, az anyag szennyezettsége
vagy hamisítás a az ugyancsak halálos kimenetelíí AIDSfertőzés veszélyét idézheti elő.

Kábítószer:
Kábítószernek nevezzük azokat az anyagokat, amelyek a
szervezetbe kerülve kellemes érzést, eufóriát, színes
álmokat, csapongó gondolatokat, érzékcsalódásokat
idéznek elő.
Más megfogalmazásban a kábítószer olyan természetesen,
vaay
mesterséaesen
előállított szer, amely az ember ideo
<::>
grendszerének vagy érzékszervének egy, vagy több
funkcióját megváltoztatja.
Drog:

Hivatalosan a gyógyszerészetben használtak szerint szárított növényi részek. Az angol drog szóból ered, melyet a
heroin és marihuana gyííjtőneveként alkalmaztak.

I"DROGRÓL MINDENKINEK" Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei MegeJőzési Alapítvány kiadványa, szerkesztette:
Vincze Lajos r.aJezds./
következik: "Kábítószer-függőség " ....

Gyakran adódhatnak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb, mint gondolná, ~elyb~.n
segítséget nyújt a KRIMINALlSZTIKAI-, SZAKÉRTŐi IRODA. Különböző szakértői ágak képviselői szaktanacsadol,
illetve szakértői vélemyényt készítünk független igazságügyi ~zakértőkkel.. . . .
....
Magánnyomozást végzunk, vagy magánnyomozási igényükhöz segitséget nyújtunk Magyar- es NemzetkoZl Detektiv Szovetseg tagsaggal rendelkezo magannyomozokkal.
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Böjti napokra
Tej föl ös leves:
Hozzávalók:
2,5 dl tejföl
egy vöröshagyma
csipet köménymag
2 evőkanál liszt
kicsi só
l liter víz
Elkészítés:
A vízbe beletesszük a vöröshagymát és a köménymagot és összeforraljuk. A tejföl ből és lisztből készült habarásnI ráöntjük az
elkészített levet, majd újra felforraljuk, megsózzuk. Tetejére
nyuszi alakú pirítós mehet. Füleit egy-egy zsályaIevélből,
bajuszát meg a füvet metélőhagymából készítsük el.
A tavasz első friss zöldségféléjéből a sóskából készített levest is
díszíthetjük ezzel.

Böjti káposzta:
Hozzávalók:
50 dkg savanyú káposzta
l fej fehér káposzta
25 dkg rizs
4 kemény tojás
1 fej vöröshagyma
l gerezd fokhagyma
l csokor kapor vagy petrezselyem
l alma vagy birsalma
2 dl tejföl
l kiskanál pirospaprika
2 kiskanállevesízesítő por
1 kiskanál törött bors
2 evőkanál liszt
2 evőkanál olaj
Elkészítés:
A vöröshagymát olajban megpirít juk, néhány percig süt jük rajta
a rizst, majd sóval, borssal, pirospaprikával fokhagymával
ízesítjük és kevés vízzel kb.: 5 percig pároljuk.
Kihűlés után összekeverjük a kockára vágott kemény tojásokkal
és a káposzta leveleket megtöltjük. Az edény aljára rakjuk a
savanyú káposztát, belekeverjük a fel vágott kaprot vagy
petrezselymet és a faleszeletelt almát. A töltelékeket rátesszük.
Annyi vizet öntünk rá, amennyi ellepi, a levesízesítőt hozzátesszük és kis lángon puhára fozzük. Liszttel elkevert tejföllel
habarjuk be.

Almaleves:
Hozzávalók:'
50 dkg alma
5 dkg liszt
15 dkg cukor
l dl fehérbor
2 dl tejszín
2 dl tejföl l liter víz
l citrom
2 szem szegfuszeg
kevés fahéj
csipet só

,

Elkészítés:
vízbe belecsavarjuk a citromot, megcukrozzuk, a
fűszereket beleszórjuk. A megtisztított almákat apró kockákra
vágjuk, s a lébe öntve puhára t"ozzük. Hozzáöntjük a bort és a
tejfölt. A tejszínből és lisztből készült habarással jól felforraljuk.
Lehűtve tálaljuk.

Forrásba

lévő

Juhtúrós lángos:
Hozzávalók: (10 darabhoz)
40 dkg liszt
1,2 kg fott burgonya
1,5 dl olaj
2 dkg élesztő
3 dkg cukor
2 dl tej
kevés só
a töltelékhez:
25 dkg juhtúró
l dl tejföl
l csokor kapor
Elkészítés:
A megtisztított, megmosott burgonyát sós vízben megfőzzük.
Leszűrjük és forrón átlÖrjük. Az élesztőből kevés cukorral,
langyos tejjel és liszttel kovászt készítünk. Langyos helyen
megkelesztjük, a liszthez hozzátesszük a burgonyát, a megkelt
kovászt beleöntjük, sózzuk, és annyi langyos tejet adunk hozzá,
hogy kenyértészta keménységű legyen. Jól eldolgozzuk, gyúrjuk,
majd liszttel megszórva, tetejét letakarva, langyos helyen
kelesztjük.
Ha megkelt lisztezett deszkára borítjuk, ujjnyi vastagságra
nyújtjuk és tetszés szerinti fonnára szaggat juk. Mielőtt a forró
zsÍrba tesszük két-három helyen késsel bevagdossuk. Mindkét
oldalát pirosra süt jük az olajban. A friss juhtúrót egyenletesen
rákenjük a Iángosokra, meglocsoljuk l dl tejföllel megszórjuk a
finomra vágott kaporral. A Iángosokat félbehajtjuk és kissé
összenyomkodjuk. Tűzállótálon vagy bevonatos tepsiben 5-10
percre a sütőbe tesszük. Forrón tálaljuk.

Böjtös szendvics:
Elkészítés:
A vajat citromlével, fehérborral, felvágott kaporral és tárkonynyal simára keverjük, majd rákenjük a kenyérre. Ecetes uborkaszeletekkel díszítjük.

Hústalan szendvics:
Elkészítés:
Vöröshagymát, snidlinget, egy kevés zöldpetrezselymet apróra
vágunk, elkeverjük vajjal, és a kenyérre kenjük. Megsózzuk a
tetejét retek-szeletekkel díszítjük.

Rokforttekercs:
Hozzávalók:
10 dkg margarin
10 dkg rokfort
l fej saláta
Elkészítés:
A margarint simára keverjük az összetört rokforttal a megmosott
majd leszárított salátalevelekre kenjük, melyek mindkét végét
betűrjük és szorosan feltekerjük. Jól kifagyasztjuk majd ujjnyi
vastag szeletekre vágjuk.

,

,

,

..

M'Nb,sN SZAMUNKBAN KtI'ZK,sll b,sS,sK,sT T ,sSZUNK ." ,sLI
KIADÓNKBA MEGKÜLDÖTT HEL YES MEGFEJTÉSEKET
SORSOLÁS ALAPJÁN AJÁNDÉKKAL JUTALMAZZUK.
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A szolnoki Panteon. III.
CHIOVINI FERENC

festőművész

1899 november 16-án született a Szolnokhoz közeli
Besenyszögön. Itt járt elemi iskolába. A gimnáziumot
Szegeden kezdte, majd 1917 -ben Szolnokon a Verseghy
Ferenc Gimnáziumban érettségizett. A gyermekkori
élmények, az alföldi emberek, tájak, életképek az egész
életén át meghatározóak maradtak a munkásságában.
Festészeti tanulmányait a főiskolán Balló Edénél kezdte,
majd Rudnay Gyula osztályában folytatta. Nyaranta V ágó
Pál - főiskolások részére szervedzett - müvésztelepén dolgozott Jászapátiban. 1925-ben nyújtotta be pályázatát a
Szolnoki Müvésztelep tagságra. Törekvése sikerrel járt:
1926-tól már a kolónián alkotott. Kezdetben vendég, majd
törzstag lett. Gyakorlatilag az egész muveszi
alkotó tevékenysége a Szolnoki M(ívésztelephez kötődött.
Sajátja lett a plein-air szemlélet. Mesteri ecsetkezelés éhez
hasonlóan kiváló volt a rajztudása is. A fél évszázadot
jóval meghaladó képzőm(ívészeti munkássága során a
megfigyelések, a környezeti hatások esetenként asz alkotói
képzelet szárnyalásával ötvöződtek. Képein mindezeket
élénk kolorit uralja. erős színkontrasztokkal dolgozott.
"Amiben nincs humánum, az nem lehet a m(ívészet tárgya"
- vallotta. Ezzel összhangban a festményei témáját az
alföldi tájak, az emberek, a "humánum" sugallták: az
ünnepek, a vásárok hangulata, egy-egy lakodalITÚ epizód
éppen úgy érdekelte, mint a naplemente színeiben pompázó poros országúton ballagó szekér, a lomha gulya, az
Alföld - képei ből sugárzó - nyári melege, vagy a Tisza és a
Zagyva egymásra találása.
Pályafutása jelentős eseményeként 1933-ban együtt dolgozott Aba-Novák Vilmossal a jászszentandrási római katolikus templom freskóin. 1935-36-ban ösztöndíjas volt
Rómában. Munkáit a Római Magyar Akadémián rendezett
kiállításon mutatta be. Mint szolnoki törzstag rendszeresen
szerepelt a m(íveivel a kolónia hazai - főként alföldi - és
külföldi tárlatain, magyar képzőmúvészek külföldi közös
kiáll í tás ain.
Közszolgálati szereplőként sokat tett a második
világháború alatt megsérült M(ívésztelep renoválása
érdekében. M(ívészeti munkássága serkentően hatott a
telep háború utáni újraéledésére. Személye kiemelkedő
je1entőségll hidat képezett a két világháború közö tt
Szolnokon dolgozó nagy festő generáció és a világháború
után ide került fiatal m(ívészek között.
Számos szolnoki kiállítása, külföldi bemutatkozása mellett
kiemelhető a M(ícsarnokban (1961), a Nemzeti Galériában
(1966, 1977), a Csók Galériában (1979) rendezett tárlat.
Több kiállítási és pályázati díjat nyert el. Munkásságával
kiérdemelte a Munkácsy-díjat (1966). Az Érdemes M(ívész
elismerést, a Munka Érdemrend Arany fokozatát, Szolnok
város "Pro Urbe"-, amegye Múvészeti-díját is magáénak
tudhatta.
1981. december 9-én hunyt el. Hamvai Szolnokon
nyugszanak.

"Mindenkit ér, mindenki beszél róla,
mégis csak kevesen vették a fáradtságot,
hogy utánanézzenek, valójában mi is a stressz."
(Selye János, a stresszelmélet megalkotója: 1966.)

LELKI TITKAINK
A stressz
korunk népbetegsége
Tipikusan új, úgynevezett urbanizációs betegség. A stressz
nem egyszerű betegség, hanem egy betegségsorozat elindítója lehet. Okozója a rohanó életformánk, a határidők,
áremelésck, dugók, a tömeg, a zaj, úgy érezhetjük, szétforgácsolódunk a hétköznapokban. Szervezetünk képtelen
alkalmazkodni a folyton változó körülményekhez. Az
állandósult stressz hatására tüneteink között megjelenik a
depresszió, és a neurózis. Ezek ellensúlyozására rossz esetben a dohányzás, az alkoholizmus, drogfUggőség, szélsőséges
esetben az öngyilkosság.
A stressz folyamata: Amikor a szervezet ki lendült nyugalmi
állapotából, fokozottan reagál az ingerekre, aktiválodnak az
egyensúlyt újra megteremtő szabályozó rendszerek, stresszes
állapot alakul ki .
A stressz öregít: Felgyorsít ja a szervezet biológiai
öregedésének folyamatát a nagy dózis ú stressz, állapították
meg amerikai tudósok súlyos lelki terhelésnek kitett nők
immunsejtjeinek viselkedése alapján.
A stressz és az agresszió kölcsönösen serkentik egymást: A
tudományt régóta foglalkoztatja a stressz és az agresszió
kapcsolata. Régi megfigyelés, hogy a feszültség, a stressz
erőszakot szU l, és ha valaki alaposan "felhergeli" magát,
nehezen tud esak lehiggadni .
A stressz hatása egészségünkre: Ha a stressz feltételek
folyamatosak és az egyén nem küzd meg velük sikeresen, a
fásultság depresszióba csaphat. A depresszió tehetetlen ,
reménytelen érzést kelt. Nehézségeik lehetnek az összpontosításban, gondolataik logikus összeszervezésében. Azon
töprengünk, hogy milyen cselekvési lehetőségeink vannak,
aggódunk cselekedeteink következményeit illetően.
Amikor az ember ideges, akkor az energiája a feszUltségre,
félelemre, az idegfeszültséget, szorongást okozó, beszííktilt
gondolatokra használódik fel. Másra már nem is marad az
energiáj ából.
Minden embernek lehet ellensége. Minden embernek van egy
közös ellensége: a stressz, az idegeskedés.

Szakképzett kollégáink segítségével
az ellenséget!

Szeretettel várjuk jelentkezését a 20/ 824-79-02 te1efonszámon.

Készítette: Simon Ferenc szobrászm(ívész (2004)
Adományozó: Szolnokért Egyesület
Adományozás ideje: 2005. január 20.

TUDJUK

HOGY

legyőzheti

V ALLALKOZASA ISMERT

Lelki Titkaink Mentálhigiénés Stúdió

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKEL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KlADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENŐ HIRDETÉSSZERVEZŐINKNÉL.
Szolnok, Sza á

A fűszerek helyes adagolása és
elkészítése
A szakácskönyvek és ételreceptek tömegei bizonyítják, hogy az
ételek zöméhez a fűszerek egész sorát alkalmazhatjuk, ezek
együtt határozzák meg étel ei nk ízét.
Használhatunk fűszereket is fűszerkeverékeket is ízjavító szerül,
de mindent csak az ízek harmóniájának megfelelően. Ismerünk
ételeket, amelyekből a fííszerek egyáltalán nem érezhetőek ki,
mégis rögtön megérezzük, ha hiányoznak belőlük.
A fűszerek pontos adagolását nem lehet megszabni. Minél
finomabb az íz az ételben, annál helyesebb a felhasználás módja,
adagolása.
Korábi lapszámunkan olvashatták a fííszernövények illat-, íz és
egyébb hatóanyagairól, igy tudhatják, hogy jó ételt még jobbá,
ízletesebbé lehet tenni, csak el kell sajátítanni tudományát.
Minden fííszernek megvan a maga sajátossága, amely eldönti,
hogyan is kell felhasználni. Minden háziasszonynak, szakácsnak
más az ízlése, kívánalma.Ennek mindenkor az étel mennyiségéhez, a szokásokhoz és a diétás előírásokhoz, meg a
klímához kell alkalmazkodni. Alapelvünk egy legyen, mely
vezérel bennünket: ételi.ink ne legyen túlflíszerezett, harsogó,
hanem finom aromájú, esetleg pikáns. Sohasem szabad úgy flíszerezni, hogy az étel elveszítse jellegzetes ízét, hanem úgy kell,
hogy javítsa.
A magyar konyha közismertcn flíszeres. Ezért nem kell néhány
háziasszony értelmezése szerint eljárnunk, akik családjuknak,
vendégeiknek erősen borsozott, méregerős, túl paprikás ételt
kell, hogy tálaljanak, mert az a siker, ha az asztalnál ülőknek a
könye is kicsordul, avagy a túlzsírozottságú lé, szaft még az
"állakon is meglátszik". Nos ez nagy tévedés!!! A fűszerezés
mÍÍvészete abban rejlik, hogy minden túlzástól mentes, mértéktartó legyen, és az ételekben minden íz az étel jellegéhez igazodjék.
Néhány fííszernek éppen az a feladata, hogy tompítsa az ízt.
Például bélszag eltüntetése érdekében helyes, ha az egybesült
kacsa, csirke, liba hasüregét majorannával bedörzsöljük vagy
csokorba kötött petrezselyemzöldet helyezünk el benne.
Általában, ha el akarunk tüntetni bizonyos szagokat, akkor
szokottnál erősebben fííszerezzünk, míg korai, zsenge főzelék
féléket célszerÍÍ enyhébben ízesíteni, hogy friss ízük, zamatuk
megmaradjon.
Több fííszert tehetünk hidegen fogyasztott ételekbe, hideg sültek
esetében ugyanis sokkal kevésbé érvényesülnek a flíszerek, mint
ha melegen történik elfogyasztásuk.
Más fűszereknek az a feladatuk, hogy jellegzetes ízeket kiemeljenek. A savanyútojás, burgonyafőzelék, savanyútüdő babérlevél
nélkül jellegtelen, és a kelkáposztafőzelék is unalmas, ha
hiányzik belőle a fokhagyma. Ismét más fűszerek helyes jellegét
adják meg ételeinknek.
A szín és az íz egysége nagyon fontos . Ínyencek szerint az igazi
pörkölt, gulyás, halászlé készítéséhez legalább négyféle paprika
kell. Nos nincs is ezzel akadály, hisz ennél több fajtára tudunk á
boltokban rábukanni, ugyanakkor a jól kiválasztottak helytelen
használatával ételei nket alá avagy túlflíszerezzük.
Kimondhatjuk ezután, hogy a helyes fííszerezés a konyhamíívészet komoly próbája. Különösen a kezdő háziasszonyok
vétenek a helyes flíszerezés szabályai ellen.
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Épp ezért tanácsunk részükre: kezdetben csak egy csipetnyi
avagy késhegynyi adaggal kezdj ék. Óvatosan tegyék a fűszert az
ételbe, s készítéskor többször kóstolják - un.: "kóstolókanállal"
( erre a célra főzérkor odakészített kanállal, melyet esetleg egyes
használatuk után tisztítani is tudunk) - meg.
Jegyezzék meg hölgyeim, uraim:később még utánatenni mindig
lehet, de kivenni belőle ... ? Ha majd kellő gyakorlatunk lesz,
akkor majd bátrabban fűszerezhetünk. Ugyanez az elv vezéreljen
a fűszerkeverékek elkészítésében és felhasználásában is.
Jegyezzék meg hölgyeim, uraim:később még utáriatenni mindig
lehet, de kivenni belőle ... ? Ha majd kellő gyakorlatunk lesz,
akkor majd bátrabban fűszerezhetünk. Ugyanez az elv vezéreljen
a fűszerkeverékek elkészítésében és felhasználásában is.
Mint sok minden más, a fűszerezés is egyéni ízlés, a megszokás
a gyakorlás dolga. Épp ezért nem szabad a kapott recepthez szigorúan ragaszkodni. Amit a recept ajánl, az csak támpontul,
alapelvül szolgáljon és szabjuk az ételt egyéni ízlésünkhöz, kív,'ínaimainkhoz. Ha nem ezt az elvet követjük, vagy ha nem fűsz
erezünk mérsékletesen, akkor ételeink élvezhetetlenné válhatnak.
A fűszerek a növényvilc'ígból származnak, és fiIszerező
képességük leginkább ill óolaj-tartalmukban rejlik, melyet terméseik, gyökerei, hagy mik, leveleik tartalmazzák.
'
A magas illóolaj -tartalmú és nemes aromájú fűszereket - feketebors, szegfííbors, babérlevél, hagyma, köménymag, zeller röviddel az elkészülte előtt kell az ételbe tenni.
Az erősen főzött, párolt fűszer elveszti aromáját. Ezért legjobb,
ha a fűszert a főzés folyamán adagol juk a készülő ételhez, aztán
elkészülte előtt még egyszer megízleljük az ételt, s ha még szükséges, újra fűszerezzük. Tudnunk kell ugyanis, hogy a fÍÍ~zerek
némelyike hosszan tartó forrás során veszít értékéből, kilúgozódik.
A zöldségeket, fííszereket mindig lefödve főZzük, mert különben
az elszálló gőzzel együtt sok értékes táp- és ízanyag is elillan. A
fokhagymát,
majoránnát,
bazsalikomot,
borsikafüvet,
kakukkfüvet, borókabogyót és sZélrított zöldségeket csak rövid
ideig főzzük az étellel.
Néhány jó tanács a fűszerezéshez: a különféle fűszerek
használatakor ügyeljünk rá, hogy csak ízük maradjon az ételben.
A bogyókat, füveket szedjük ki az ételből, mert nem kellemes, ha
fogunk közé akadnak. Ezért céls zerű gézből, vagy batisztból egy
ksi zacskót varrni és ebbe kötni ezeket a flíszereket. Amikor az
étel elkészült, egyszerűen kidobjuk a kifőtt magvakat, bogyókat.
Konyhakerti növényekkel való fííszerezéskor általános szabály,
hogy nem szabad három fajtánál többet felhasználni.
A sózás sal legyünk a legóvatosabbak, mert az elsózott ételt már
nem lehet megjavítani.
Ecettel csak hibMlan zománcú edényben szabad savabyítani rézedényben tilos -, mert az ecet a fémet oldja, és így a szervezetre káros anyagok kerülnek az ételbe. Ha az ételt citrommal
savanyítjuk - diétás főzéskor -, a citromot mindig a kész ételbe
keverjük, hogy megőrizzük értékes C-vitamintartalmát.
A vöröshagymát ne pirítsuk meg túlságoosan, mert az erősen
pirított hagyma nehezen emészthető és esetleg gyomorégést
okozhat.A fokhagyma íze kellemesebb, ha nem pirítjuk meg zsírban, hanem nyersen adjuk a forrásban levő ételhez.
Tartsuk be ezeket szabályokat, mert így a
szórakozás lesz.
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főzés

öröm, élvezet és

Wellness

A hízás-fogyás ördögi köre

Ajurvédikus fejmasszázs

Nem nehéz abba a hibába esni, hogy miután kemény munkával - edzésekkel és diétával - megszabadultunk néhány fölös
kilótó\, hagyjuk, hogy az említett dekák lassanként visszalopakodjanak ránk. Pedig sokan elkövetjük azokat a vétkeket,
amelyek nem engednek majd kiszakadni a hízás-fogyás ördögi köréből, így aztán másról sem fog szólni az életünk, csak a
mérleg mutatójának gondos figyelgetéséről.

Indában a különféle masszázsok évszázadok óta a
mindennapi élet szerves részei.
Az indiaiak gondolkodása és tapasztalatai szerint a
rendszeres testmasszázsok
segítenek fenntartani az egészséget, megőrzik a bőr
víz és zsírháztartását. A bőr finom, puha és természetes fényű, a fejmasszázstól a haj erős szálú,
egészséges ragyogó fényű lesz. A masszázs segít
elviselni a testi fájdalmat és a lelki problémák
legyőzését, a baba masszázs pedig serkenti a baba
immunrendszerét.
Az ajurvédikus gyógyászat szintén évszázadok óta
alkalmazza a siróabhjangának nevezett fejmasszázst, ami bizonyos mértékben eltér a népi
hagyományban alkalmazott fejmasszázstól. A siró
szó jelentése: fej, míg az abhjanga jelentése: olajozás.
Az ajurvéda szempontjából a fejmasszázst elsősor
ban a váta dos a harmonizálására
alkalmazzák, leginkább kiegészítő, de olykor
főkezelésként is.
Az ajurvédikus fejmasszázs együttmú1<ödik a keringési és idegrendszerrel, meggyorsítja
az oxigén dús vér eljutását a nyak, a fej, és a váll
felszíni és mélyen fekvő szöveteihez.
Hatást fejt ki a nyirokrendszer mú1<ödésére, segít
eltávolítani a szövetekből a felgyülemlett nyirokfolyadékot. Oldja a feszültséget, segít az
alvászavaroknál és egyéb problémáknál.
Az ajurvédikus fejmasszázst felmelegített
ajurvédikus gyógy olajjal végzik, ezek csodálatos
hatás ú olajok, melyeket legalább hét, de leginkább
ennél is több gyógynövényi olaj keverékéból állítanak elő. Egyes ajurvédikus gyógyolajok tartalmaznak brahmi olajat is
amely felszívódva a mély szövetrétegekben, jelentős nyugtató hatást fejt ki az idegrendszerre.
Az ajurvédikus fejmasszázsok nem durvák, de a
mozdulatok határozottak. A népgyógyászatban alkalmazott fejmasszázsok viszont gyakran
igen erőteljesek, nyugati emberek számára
kissé szokatlanok, de rendkívül hatásosak.

Kapcsoljunk tartósan zsírégető üzemre!
Az alábbi pontokat betartva saját testünk legjobb ellenőrévé
válhatunk' Nem csak az úszógumi tűnik majd el, de a vágyott izom-zsír arány megtartására kényszeríthetjük a testünket. Vagyis: nem jön vissza az úszógumi, és lapos marad a has
- hogy él legérzékenyebb testtájékokat emIítsem.
Lehetóleg ne egyen gyenge minőségű szénhidrátot tartalmazó ételeket, fóleg ne közvetlenül lefekvés előtt!
Ide tartoznak a cukrot tartalmazó, valamint a túl sok gyártási
folyamaton átesett élelmiszerek: édességek, sütikék, kenyérféleségek, ropogtatnivalók, de a legtöbb kukoricapehely,
cukrozott müzliféleség és a gyümölcsök, dobozos gyümölcslevek is! Ezekből könnyen zsírlerakatok válhatnak!
Soha ne legyen olyan éhes, mint egy farkas!
az étkezéseket úgy, hogy időben egyen, amikor még
nem nagyon éhes, legalább ötször egy nap! Ezzel egy időben
kevesebbet is fog enni, mert nem érzi majd feltétlenül szükségesnek a nagy mennyiségű táplálékbevitelt.
Időzítse

Egyen több rostban gazdag ételt!
Ezek ugyanis akadályozzák a túlzott zsírfelszívódást és
tisztítják a bélcsatornát. A főzeléknövények és leveles zöldségek, valamint a korpa a legkiválóbb rostforrások!
Növelje bátran az izomtömegét!
Sokan észlelik, hogy kizárólag cardiomunkával - pl. kocogás,
úszás - nehezen tudnak lefogyni, vagy nem elégedettek az
eredménnyel. Ez azért van így, mert az aerob munka nem jár
jelentős izomnövekedéssel, pedig a több izom alaphelyzetben
is több kalóriát fog égetni! A súlyzós edzés pedig gyorsítja az
anyagcserét, amely alapvető fontosságú az alacsony testzsír
megtartásában . Mindenesetre az aerob jellegíí mozgásokat
sem érdemes hanyagolni, szívünk, keringésünk meghálálja!
Forduljon szakemberhez!
Ha most szeretne először kondícionáló terembe menni, mindenképpen kérje ki orvosa véleményét' Feltétlenül kérjen
segítséget ezen a területen foglalkozó szak,embertől (pl.
személyi edző), aki az állapotfelmérés után egyéni, Önre
szabott edzéstervet á1\ít össze, (melyet 2 havonta frissít),
valamint megtanít ja a helyes gyakorlat-kivitelezésre,
bemeIegítésre, nyújtásra, a sérülések elkerülése érdekében.
A fentiekhez jó munkát és kitartást kívánok! :

Törőcsik

Ferenc Telefon: 06-30/472-4907

KZS

Telefon: 06-70/313-3128

Következő

számainkban - váltakozva - új rovatokat nyitunk, mint pl.: kultúrális, sport, jogi,
szakértői, gasztronómia, stb ...
Várjuk kedves olvasóink további hozzászólásait és Írásait a régi és újonnan nyíló rovatainkhoz.
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Férfiaknak
Szólőfajták

és boraik I.

Sauvignon BIanc
A borszőlőfajtákat elsősorban a belőlük készült bor színe szerint
fehér borszőlő, illetve a vörösbort adó, ún. kékszőlő fajtákra
osztjuIc. A fehér borszőlő-fajtákon belül megkülönböztetünk
minoségi bort és egyszerű, tömeg bort adó fajtákat.
A minoségi borszőlőfajtákra elsősorban a nagyobb cukortermő
képesség és a finom savösszetétel, továbbá az illat- és
zamatgazdagság és a nagyobb extrakt-tartalom jellemző.
Ezeknek a fajtáknak a cukortartalma általában meghaladja a 1819 mustfokot. A tömegbort adó szőlőfajták általában nagyobb
. terméshozamúak, viszont a cukortartalom ezeknél a fajtáknál
csak 15-16 mustfok. Ezekből készülnek az ún. asztali borok.
Egyes fajták minőség szerinti besorolása nem egyszerlí feladat.
Az Ezerjó szőlőfajta például az alföldi borvidékeken csak asztali
bort, míg a móri borvidéken rendszerint minőségi bort ad. Ezért
a sok éves értékelés és az átlagos termés alapján történik a szőlő
fajták besorolása.
Furmint
Németországban Mosler, Franciaországban Tokay néven
ismerik. Illata fiatalon az érelt almára, ászkolás után mézre és
dióra emlékeztet. Fajtajellege:
extrakt-gazdag, tüzes, robosztus, kifejezetten savhangsúlyos.
Érlelést igényel és jól eltartható.
Jobb
évjáratokban
kiváló
minőséget terem, ami túléréssel
és aszúsodással fokozódik.
egyben
Tokaj-hegyalja
és
Magyarország
legfontosabb
fehér szőlője .
Hárslevelű

Zöldessárga színű, az illata könnylí és hársmézre utal. Ízben
enyhén mszeres, savai elegánsabbak, mint a Furminté, fanyar
utóízzel bír. Tokajhegyalján,
Somlón és a villány-siklósi
borvidéken van otthon. A
Furminttal együtt adják a hir.es
tokaji borkülönlegességeket, így
a szamorodnit és az aszút.
Ezerjó
Középérésű fajta, Korponai vagy Kolmreil1er néven találkozhattunk vele korábban. Friss, savhangsúlyos, cgyszerlí bor.
Zöldesfehér színlí, száraz, kissé fanyar és nem illatgazdag.
Markáns savak jellemzik. A móri borvidéken az évjáratok többségében tüzes, testes, kissé fanyar bort készítenek e fajtából.
Igényes szőlészeti és borászati munka mellett és késői
szüreteléssel mutatja meg szépségét.
Cirfandli
Színe többnyire aranysárga, zöld árnyalatokkal. Finom virágos
illat, diszkréten fCíszeres Íz jellemzi. Jól cItartható. Legszebb
borait a Mecsekalján találhatjuk.
Juhfark
Magyar eredetu fajta. Nevét hosszú, hengeres fürt je adja. Bora
szalmasárga, ' jellegzetes illata nehezen leírható. Bőve~ termő,
késon érő, rothadásra hajlamos fajta. Borának minősége nagyban
függ az évjárattól. Jó években kifejezetten illatos, lendületes savtartalmú, tüzes, extraktban gazdag bort ad . Hlívösebb években

,

,

azonban vékony, bántó savakkal, s ezáltal alacsony élvezeti
értékkel rendelkező borok alapjául szolgál. A feldolgozás-technológiára sokkal kevésbé érzékeny, mint az évjárati hatásokra.
Férfias bor, Somló különlegessége.
Leányka
Erdélyi származású bor, többnyire Közép- és Kelet-Európában
termesztik. Diszkrét illattal és többnyire lágy savakkal bír.
Sokéves érlelést csak kivételesen jó évjáratból visel el, ilyenkor
a ki nem erjedt cukor segít a szép érésben. Gyakorlatilag legtöbb
borvidékünkön megtalálható, azonban leginkább az egri és a
mátraaljai borvidékekre jellemző.
Királyleányka
Bora igen kellemes, enyhén a muskotályborokra emlékeztető
illat- és zamatanyagokkal rendelkezik. Jellemzője a kissé parfümös, kellcmes illat. Élénk, üde savérzetet ad. Elegáns bor,
érlelésre alkalmas.
Kéknyelű

Rosszul termékenyülő, nehezen termeszthető fajta. A friss bor
halványzöld, érlelés után is világos marad. Illata határozott, de
nem tolakodó, jellegében sok közös van a Királyleánykával.
Budai Zöld
A Kéknyelű elsősorban szóba jöhető beporzó fajtája. Bora
fajtisztéln elkészítve kemény, de nem egysíkú bor. Némi ízrokonságot mutat az Ezerjóval.
Olaszrizling
Illatban nem igazán gazdag, ha jó
minőségű, rezedára emlékeztet.
Savai finomak, az évjárattól, termőhelytől nagyban függenek,
utóÍzében gyakori a keserlímandula. Hajlamos a töppedés re és a
nemespenészt is jól fogadja. A
legszebb Olaszrizlingek a Szent
György-hegyen és Csopakon
teremnek.
Rajnai Rizling
Egyetemes fajta, az egész világon ezt értik rizlingen . A
Chardonnay után a világ második
legismertebb fehér szőlőfajtája,
ám azzal ellentétben, előfor 
dulása gyakoribb Európában,
illetve annak északi bortermő
vidékein, mint a föld többi .
részén. Érett szőlőből kiváló
minoségú, máshoz nem hasonlítható karakterlí bor készít- hető.
Rossz évjáratban vagy korán szüretelve élvezhetetlenül kemény.
Savai révén nagy érési képességgel rendelkezik, százéves
palackjai is jól fogyaszthatók . Nálunk Badacsonyban és a móri
borvidéken hozza legjobb formáját.
Rizlingszilváni
E német szőlőfajtát több országban Müller Thurgau néven
ismerik. Bora kissé lágy, zöldesfehér vagy zöldessárga színlí. Ha
az oxidációtól megvédik, intenzív illata és zamata van.
Tramini
Nálunk a fííszeres Tramini az elterjedt. Szőlőjének színe éretten
pirosas, ezért bora fiatalon is lehet aranysá~ga. Illata intenzív,
rózsa- és szőlőillat, valamint sárgabarack fedezhető fel benne.
Savai - a Somlón termettek kivételével - inkább lágyak, mint
határozottak. A hazai Traminik közül mind minőségben, mindpedig a szőlőfajta jellegzetes rózsás-licsis illat és ízvilágát viszszaadandó, kiemelkedik az Eurobor Pincészet Bátaapáti
Traminije.
Foly tatjuk ....

,

,

..

M'N!J~N SZAMUNKlJAN KV'ZK~Tl!J~S~K~T T~SZUNK r~LI
KIADÓNKBA MEGKÜLDÖTT HEL YES MEG FEJ TÉSEKE T
SORSOLÁS ALAPJÁN AJÁNDÉKKAL JUTALMAZZUK",
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Nó'knek
TÉVHITEK a fogyókúrával
kapcsolatosan
1. számú hiedelem: Az ételadagok csökkentése a legjobb módja
a súlyvesztésnek.
.
2. számú hiedelem: Elég a zsiradékokat elhagyni a fogyáshoz.
3. számú hiedelem: A bevitt kalóriák csökkentése a szervezetet
éhezés-módra állítja át és lelassítja a fogyást.
4. számú hiedelem: A nagy fehérjetartalmú étrendek ketózist
okoznak, ami csökkenti az éhségérzetet.
5. számú hiedelem: A testmozgás önmagában elég a fogyáshoz
6. számú hiedelem: A szokásos étrend megadja a szervezet
számára szükséges összes vitamint és ásványi anyagot.
7. számú hiedelem: A banán és a sárgarépa kerülendő, mert
hizlal.
8. számú hiedelem: A mogyoróvaj jó fehérjeforrás.
9. számúhiedelem: A disznóhús is fehér hús.
10. számú hiedelem: A margarin és növényi olajok fogyasztása
csökkenti a koleszterinszintet.
ll. számú hiedelem: A garnélarák emeli a kcileszterinszintet.
12. számú hiedelem: A fagyasztott gyümölcsök és zöldségek
nem olyan jók, mint a frissek .

l. számú hiedelem: Az ételadagok csökkentése a legjobb módja
a súlyvesztésnek.
Nem feltétlenül. Ha úgy próbál meg lefogyni, hogy a szokásos
ételeiből kevesebbet eszik, nagy a valószínűsége, hogy azt a
súlyt visszahízza. A maradandó eredményekhez az ételek típusát
is meg kell változtatni, nem csak a mennyiségét.
2. számú hiedelem: Elég a zsiradékokat elhagyni a fogyáshoz.
Ez a megközelítése a fogyókúrának, amely a 80-as években igen
népszerű volt, egyszerűen nem működik. Csak az, hogy
zsírszegény vagy zsÍrmentes CÍmkével látnak el egy élelmiszert,
még nem jelenti azt, hogy ne lehetne magas a kalóriatartalma a
cukroktól és szénhidrátoktól. A hatékony fogyást a meggondolt
zsírfogyasztás mellett a teljes kalória-bevitelre való odafigyelés
eredményezi.
3. számú hiedelem: A bevitt kalóri ák csökkentése a szervezetet
éhezés-módra állítja át és lelassítja a fogyást.
Ez így nem igaz. Az anyagcsere az összes elégetett energiamennyiség (kalória) maximum 15 %-áig tud alkalmazkodni.
Mindazonáltal, a túl kevés kalória elfogyasztása az értékes tiszta
izomtömeg vesztéséhez vezethet, ami végülis lelassítja az
anyagcserét. Lehetőleg tartsuk magunkat a testünk számára
megfelelő mennyiségű kalória beviteléhez a ShapeWorks programmal.
4. számú hiedelem: A nagy fehérjetartalmú étrend ek ketózist
okoznak, ami csökkenti az éhségérzetet.
Ketózis akkor következik be, amikor a szénhidrátok helyett a
szervezet zsírt használ fel energi afOlTás ul egy magas protein tartalmú étrend során. Ketontestek képződnek , rurutől a lehelet
nehéz erjedt (aceton) szagú lesz. A ketontestek nem csökkentik
az étvágyat, de a testalkata szerint a szervezete számára elegendő
fehérje elfogyasztása csökkenti az éhségérzetet és elősegíti a
fogyást.
5. számú hiedelem: A testmozgás önmagában elég a fogyáshoz

Miközben a testmozgás nagyon fontos része az egészséges testsúlycsökkentő programnak, önmagában nem a legjobb módja a
súlyvesztésnek. Az alkalmankénti akár egy órányi testedzés is
sajnálatosan kevés kalóriát éget el. A testedzés kombinálása a
kalóriatartalom csökkentésével és egy egészséges táplálkozási
programmal a leghatékonyabb módja a súlyvesztésnek és az elért
testsúly megtartásának.
6. számú hiedelem: A szokásos étrend megadja a szervezet
számára szükséges összes vitamint és ásványi anyagot.
Nem feltétlenül. A kutatások azt mutatják, hogy az optimális
cr
ecrészsé
b
b érdekében a legtöbb embemek használ, ha az étrendjét
naponta kiegészíti egy multivitamin/ásványi anyag készítménnyel, mint amilyen a Herbalife Formula 2 multivitamin készítménye.
7. számú hiedelem: A banán és a sárgarépa kerülendő, mert
hizlal.
Sok alacsony szénhidrát fogyasztást előíró étrend kizárja a sárgarépát és a banánt a magas glikémiás indexük és relatíve magas
energiatartalmuk miatt. Mégis - mértékkel fogyasztva, vagyis egy-két répa ill. egy banán naponta egészséges része lehet a
ShapeWorks alapú étrendnek.
8. számú hiedelem: A mogyoróvaj jó fehérjeforrás.
Ez nem igaz. A mogyoró nem jó minőségű proteinforrás, ráadásul az energiatartalmának 80%-a zsírból származik, nem pedig
proteinből. Mégis , általában az olajos magvak, mint pl.
különösen a mandula és a dió, egészséges forrása lehet az egyszeresen telített zsÍrsavaknak és kiegészítheti a ShapeWorks étrendet. Lehetőleg ennek mennyisége ne legyen több napi pár dkgnál , azaz kb . 8 darabnál.
9. számú hiedelem: A disznóhús is fehér hús.
Ezt a tévhitet a sertésfeldolgozó ipar terjesztette el, azért, hogya
szárnyasokkal szemben növeljék a disznóhús népszerííségét.
Egyes disznóhús részek lehetnek hasonlóan zsírszegények, mint
a csirke vagy a pulyka, mégis a nagy része a disznóhúsnak
(beleértve a belőle készült kolbászféléket, szalonnát is) sokkal
több kalóriát tartalmaz.
10. számú hiedelem: A margarin és növényi olajok fogyasztása
csökkenti a koleszterinszintet.
Ez egyszeruen nem igaz. Továbbá, az étrend kiegészítése bármilyen plusz zsiradékkal, függetlenül attól, hogy telített vagy többszörösen telítetlen, extra kalóriát tartalmaz és hízást eredményezhet. A ShapeWorks program az egészséges zsírok kis
mennyiségének fogyasztását hangsúlyozza, mint amelyek természetesen ford ulnak e l ő a húsban, halban, olajos magvakban és
az alacsony zsírtartalmú tej termékekben.
ll. számú hiedelem: A garnélarák emeli a koleszterinszintet.
A garnélarákot igaztalanul vádolják! Nagyjából ugyanannyi a
koleszterintartalma, mint a csirkemellnek, ezen kívül zsír- és
kalóriaszegény, ugyanakkor magas az egészségre jótékony
hatású omega-3 zsírsavtartalma. Ezáltal kiváló része lehet a
ShapeWorks étrendnek.
12. számú hiedelem: A fagyasztott gyümölcsök és zöldségek
nem olyan jók, mint a frissek .
Nem igaz. Valójában a friss termények, amelyeket közvetlenül a
leszedésük után lefagyasztanak, több vitamint és fitonutrienst
tartalmaznak, mint az érés előtt leszedett és mesterségesen érleltetelt zöldségek és gyümölcsök. Tehát bátran fogyasszunk mélyhűtött zöldséget-gyümölcsöt a ShapeWorks étrend részeként
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BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KASSAI!

Lassan 2 évtizedes emlék jut eszembe. Élénken él benem, amikor
friss diplomásként megérkeztem Szolnokra. A buszpályaudvartól
nem kellett sokat sétálnom. A Kolozsvári úton haladtam, s
néhány perc után megpillantottam a Kassai Úti Általános Iskolát,
leendő első és azóta is egyetlen munkahelyem helyszínét.
Csendes nyárvégi nap volt, már éreztem a közelgő ősz
szomorkás hangulatát, talán ez lehet az oka, hogy az iskolát kissé
ódon nak láttam, bár az épületet körülvevő fák, a park barátságossá tették. A tanáriban leendő kollégáim ismcrősen köszöntötték egym~st. Az azóta is mindig visszatérő év eleji izgalom
arcukon. En még idegen voltam közöttük . ..
Pillanatképek, színek, a tanáriba beszüremlő fáradt fény, mint
egy fontos találkozó örökre megmaradó emlékképei ...
Hát így kezdődött az én "Kassai történetem" , s természetesen
minden valamikor itt tanulónak és dolgozónak megvan a maga
vidám, vagy szomorú emléke, felemelő és boldog pillanata,
amely kitörölhetelenné vált, hiszcn kötődött, kötődik egy
iskolához, amelyet úgy hívnak: KASSAI.
Ahogy Szolnok és Vidéke CÍmű újság 1930. augusztus 14-i
számában írta: "elkészü.1t Szolnok város legszebb elemi
népiskolája. Az épület az építőművészet egyik remek
alkotása ... "
A hivatalos dokumentumok szerint az 1930/31-es tanévben
kezdődött el itt a tanítás. Valóban a kor egyik legmodernebb,
legkors zerűbb iskolája volt az épület. 8 tanteremből, l tanítói
szobából, l tanácsterembő l , l igazgatói irodából, 2 szolgálati
lakásból állt, villanyvilágítással, fa és széntüzeléses kályhákkal.
A dokumentumok szerint az itt folyó pedagógiai munka igen
igényes lehetett, mert az iskola gyakran adott otthont szakmai
tanácskozásoknak, pedagógiai szemináriumoknak, de rendeztek
itt szemléltetőeszköz kiállítást is.
S miről mesélnek még a falak?
Tudhatunk a 30-as, 40-es évek elemi népiskolájának történetéről
ahol az előírt tantárgyakon kívül foglalkoztak "kertműveléssel é~
a termékek értéke.sítésével, ahol sokszínű nyelvoktatás folyt
(amelyet aztán be IS szüntettek a 40-es évek második felében),
ahol selyemhernyót tenyésztettek, vasat gyűjtöttek, ahol egyre
erőteIJcsebbé vált az úttörőmozgalom.
A mozgalmi élet az iskolára is átragadt; "Nevelj jobban!",
"Miénk az iskola!", "Építjük, szépít jük iskolánkat!" jelszavak
jegyében zajlik az élet az 50-es évek elején, s körvonalazódik
egy leendő új profil: úttörőzenekar működik .
S mindeközben az iskola kezdi kinőni magát, kívülről is
felújításra szorul. Felmerül a bővítés gondolata is.Hamarosan sor
kerül mindkettőre.
Az új szárny átadása 1960. novemberében zajlott. 14 tanteremme!, tornateremmel, öltözőkkel, tanári szobával, tágas, világos
folyosókkal gazdagodott az iskola, s ezek után hozzáfoghatott az
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iskolavezetés egy új profil, az ének-zenei tagozat kiépítéséhez.
1963-tól indult meg a tagozatos tanítás. Az első osztályba előzetes hallásvizsga alapján - az egész város területéről lehetett
jelentkezni. A tagozattai együtt járt a hangszeres oktatás is. A
sokszínű zenei életet az iskolai kórus számtalan fellépése, hangversenyek rendezése mellett az is tanúsítja, hogy a különböző
kulturális rendezvényeken sikereket értek el a néptáncos és népi
játék produkciók.
Az iskolának rangot, hírnevet, elismerést adott a zenei profil.
Kiváló pedagógusok kezében fonnálódott egy generáció, ma is a
zene világában dolgozó, vagy zenét szerető és értő nemzedék
emlékezik a zenei tagozatra.
A 70-es, 80-as években a növekvő gyermeklétszámon, a zsúfoltságon, az egész napos, váltott tanítás okozta hátrányokon a város
új iskolák építésével próbált segíteni, s a Kodály Zoltán nevét
felvevő ének-zenei általános iskola megalapítása után, egy
jónevű tagozattól kellett megválnunk.
Az iskola életképességét, lendületét, társadalmi érzékenységét
jelzi, hogy hamar új profiIt keresett, és nem túlzás azt állítani,
hogy az intézmény újjászületett. Az 1983/84-es tanévben városunkban elsőként beindítottuk általános iskolai szinten a
második idegen nyelv tanítását, amely ma is meghatározza a
Kassai arculatát. Sikeresen fonnáltuk, s ma is működő módon
alakítottuk az idegen nyelv oktatását. 1990 óta amerikai tanárt
alkalmazunk, az emelt angol óraszám mellett, 2. idegen
nyelvként a németet tanulhatják diákjaink. Versenyeket
szervezünk, külföldi tanulmányutakon veszünk részt, s minden
lehetőséget biztosítunk, hogy gyermekeinknek egy sikeres életpályához megadjuk az általános iskolában szerezhető alapismereteket.

S mire vagyunk még büszkék?

- hogy van nyelvi és számítógépes laborunk
- hogy modem könyvtárhelyiséget és tomaszobát alakítottunk ki
- hogy a városban egyedülálló módon mú1<ödtetjük a Gyógytestnev.elési centrumot
- hogy olyan szülői kör vesz bennünket körül, amely támogat
ja, és segíti elképzeléseinket
- hogy egy nyitott,az új törekvések befogadására kész tanári
kar nevel és oktat a Kassaiban
Lehetne büszkeségeinket folytatni, de a 75 év története arról ad
tanúbizonyságot, hogy
végső soron az iskola sikertörténetét az a sok ezer diák alapozta
meg, akik
tehetségüket valamilyen területen mutatott
kiemelkedő képességüket itt a Kassaiban bontakoztathatták ki, s
mi itt tanítók elindíthattuk ó1<et egy életúton.
Ilyen sikeres és hosszú utat kívánunk iskolánknak is.

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT KASSAI!
(Az iskola történetének felidézésében segített Bagoméry Gáspárné által készített
Adalékok a 60 éves Kassai Úti Általános Iskola történetéből c. összeállítása.)
Váradi Éva igazgató

5071 Besenyszög, Damjanich u. 4·2. Telefon: 06- 30/9<1·76-4·87

az ország egész területére kijelölt igazságügyi

kriminalisztikai Írás- és nyomszakértö

Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u.

-18-

23 .

Telefon: 56/378-061

~
t..." "... Tavas ZI. sze~l·
VIze t arasz

a képriportot készítette Tolnay Róbert média designer

A Tisza és a Zagyva áradása
2006. Április 6-17-ig ...

Képes beszámoló riportunkat a
következő számunkban foly tatjuk. ...
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ÚjSÁGUNKAT AZ ALÁBBI HELYEKEN TALÁLHATJÁKlVIEG
Garden Hotel - Tiszalig et
Bozsó Pékség, Vegyesbolt - Vers eghy út I Ostor út ( Földh i vnfnlntil)
Somogyi ABC - Somogyi út 18.
Korona Patika - Dózsa György út Ady E. út sarok
Bohácsi BT. Virág üzlet - piac
Kiss András órásmester - Ságvári krt 12.
Párizs Parfüméria - Ady Endre út, I Cora Áruház
Persona női divatáru - Ady E. /Íti Ifíítőműv e l szembeni
Music Box - Pelikán Hot e/-i butiksor
Mirage Esüvőszervező Iroda - Batthyán y ll. 14.
Mister Minit - Skála Áruház
Oláh Károly órásmester - Skála Áruház
Monogram Gravírbolt - (Centrum oldala) Ságvári krt. 2.
Mátyus Kft. Írószerbolt - Szapáry-Baross út sarok
Karakter Kft. - Szapáry út 6
1001 Non Stop Élelmiszerbolt - Szapá/)' út 26.
Aranyműves 1 Ékszerüzlet - Szapáry út 26.
Kelemen József órásmester - Szapáry út 26.
Karaokee Club - Szapáry út 20.
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.
CAR-TOUR Utazási Iroda - Szapáry út 25-29.
Express Utazási Iroda - Szapár)' út 23.
"Sikoly" Divatáru bolt - Árkád üz/etsor
"Szövet Varázs" Méteráru 1 Lakástextil bolt - Árkád üz/etsor
Éva divatáru - lÍrkád üzletsor
"Harisnya" üzlet - Árkád üz/etsor
K & K Cipóbolt - Árkád üzletsor
Cipőjavító műhely - Mag yar út. 4.
Tikett jegyiroda - Magyar LÍt 5.
Soft Ker. Irodatechnika Számítástechnika - Kossuth tér 3.
Fernstherm - Dr. Sebestyén krt. 14/A
Tisza Copy 1 Sharp Szaküzlct - Ady E. út IB.
Chiovini Galéria - Arany 1. út 6, sz.
Aqua Vízisport Hajófelszerelés és Motoreentrum - Arany út 15.
FERRAT Számítástechnika - Sütő út ll,
Otherside Reklámgarfikai Stúdió - Süt ő ll. 8.
Kerékpár szaküzlct - Sütő u. 7.
DVD Stúdió - Sütő út ll.
Háztartási és Festékbolt - Sütő u. 17.
Fehér Béla műszerész - Mária út
Trikkulira Festék Szaküzlet - Sóház út I.
Hexxa Computer Szaküzlet - Sóház út l.
Polgári Kávézó - Óvoda u. 7/b.
Reinehart Lóránt Vadászpuskaműves és Géplakatos - Sóház út 5.
Elektro Pont - Interspor Áruház
TESTA ROSA caffé - Interspor Áruház
Mosoda 15 asecl - CORA Áruház
Fotó Galéria Fotó Kft. - Baross út 26
MAGENTA Nyomdaipari és Műszaki Szaküzlet - Baross út 26
Nádas Étterem - Aradi S. LÍt.
Hársfa Gyógynövény Üzlet - Széchényi Iktp. , Orosz Gy. u. 3.
"Életfa" Egészségtár - Széchényi /ktp., Orosz Gy. u. butiksor
Gyöngyház Kozmetika - Hunyadi u. 73.

Ff és színes filmkidolgozás
Határidőre, akár (1 órás· 4 órás)
1 és 3 napos határidővel
Ajándékjaink:
•
•
•

ajándékfilm
ajándékalbum
Szerencsesorsjegy
...

TOTÓ LOTTÓ
és sorsjegy
értékesítés

CSÜTÖRTÖKI AKCiÓK!
1 óra alatti kidolgozás
3 napos áron!
Nyitvatartás:
H-P: 8-18 óráig
Szo.: 9-14 óráig

Előző havi nyertesünk:
Pusztai Laura - 5400 Mezőtúr, Sugár. u. 55.

Cím: Szolnok, Baross út 26.

Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, kiadónknál hétköznap 09.30-11 óráig!

KVÍZKÉRDÉS
Kérdés: ECDL Strat biZOllyítványhoz hány sikeres
modulvizsgát kell tennie a ;elöltnek? .. ?

TOTÓ LOTTÓ

Megfejtését akiadóhoz - Szolnok, Szapáry u, 23. I./36 leadhatja, postán megküldheti 2006. május 6-ig.
A megfejtó1<: közölt 20.000 Ft-os tanfolyami utalványt
sorsolunk ki a Karakter Kft., felajánlásával !

és sorsjegy értékesítés

Tulajdonos, főszerkesztő: Boros Péter Gábor

Kiadó: Boros és Boros Bt.

Tel.: 56/378-061,30/9476-487, Cím: Szolnok, Szapáry u. 23., / E-maii: szolnokilap@freemail.hu
Média manager: Baranyai Krisztina Mobil: 70/582-8110 Hirdetés felvétel: telefonon, a fenti e-mailen, vagy személyesen.
Tipográfia, nyomdai eló'készítés, fényképek: Otherside Grafikai Stúdió - Szolnok,
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Sütő

u. 8.

E-maii: gratika_otherside@yahoo.com

