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Karakter Kft - Szolnok, Szapáry u.
Tel.: 561420-067;513-900; 513-901

ECDL Start számítástechnikai
. tanfolyamok
(ECDL Start modulok: operációs rendszer; szövegszerkesztés; táblázatkezelés; internet)

Szeptember 2. -december 16.: szombati ~apokon 8:00h -13:00h
Szeptember 4. -december 6.: hétfői és szetdai napokon 13:00b -16:15h
Szeptember 4. -december 6.: hétfői és szerdai napokon l6:30h ·19:45h
Szeptember 8.- december 22.: pénteki napokOlÍ'14:00h -19:00h
Szeptember 11. -október 30.: hétfőn, szerdán és csütörtökön 8:30 -12:30h

36.000 Ft (vizsgadíjjal)
Ingyenes

II a v i

Magazin

30% adókedvezmény, Részletfizetés!!!
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény AL-0347

2006. augusztus hó

II. évfolyam 8. szám

Nyílt nap a Szolnoki Reptéren
Ismét megnyitotta kapuit a szolnoki Katonai Reptér a
polgári lakosság előtt. Az érdeklődők látványos
légibemutatókat láthattak. A kiállított harci és szállító
helikoptereket, vadászrepülÓ'Ket és csapatszállító
repülőgépeket testközelből is megismerhették a felnőttek és gyerekek. A hazai harci helikopterek mellett
számos külföldi gép is megtekinthető volt.
Aházigazdák fínom gulyáslevessel és pogácsával
TR
vendégelték meg délben a látogatókat.
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TARTALOM
Nyílt nap a Szolnoki Katonai Reptéren
A szolnoki Római Katolikus temető II.
A szolnoki Áldás-víz
Testnevelés - egészség
Vilisch Ferenc
"Szabályok a Tiszán"
Gasztro rovat - Receptek
Életmentő kapcsolás III.
Illegális drogok - Hallucinogén anyagok
Logisztikai központ Szolnokon
Szolnoki Panteon - Szathmáry György
Kertészkedőknek - Gyümö1csritkítás
Fűszernövények házi tartósítás a IL
Ki találta fel az áruautomatát?
Férfiaknak - Pezsgő
Nőknek - Jó és rossz szénhidrátok
A Kornéliusz Háza Missziós Közhasznú Egyesület
Amikor a gyermek utcára lép...
KVÍZKÉRDÉS , Újságunkat az alábbi helyen...
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HOZAM KLUB ÉTTEREM
Szolnok belvárosában található légkondicionált
éttermünkben vállalj uk :
lakodalmak megrendezését
(az ifjú párnak nászéjszakára egy apartman! ajándékozunk ! )

állófogadások, baráti, családi és üzleti
összejövetelek megszervezését, lebonyolítását
,,,vállalati továbbképzések, tanfolyamok, zártkörü
megbeszélések helyszinének biztosítását. .

HOZAM HOTEL****
4 egyágyas- , 3 kétágyas szoba,
4 apartman, fürdőmedence,
pezsgőfürdő, szauna, szolári4m,
kondicionáló terem, masszázs,
zárt- őrzött parkoló

Képriportunk folytatódik a 4 oldalon

5000 Szolnok, Mária u. 27.,Telefon: 56/421-994
E·mail: hozam@chello.hu www.hozamhoteLhu
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KONYVMOLY KözgaZdasági Szakkönyvesbolt

~!~:~~ ~:n~v~~1y~:~~~i~~om

5000 Szolnok, Baross u. 1. (Fehérház földszint) Tel.: 56/424-524/138 m. Iroda tel./fax: 56/514-364
Könyvtáraknak, pedagógusoknak, diákoknak 10 % kedvezményt adunk.

Postai utánvétes szállítást vállal unk_
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A SZOLNOKI RÓMAI KATOLIKUS TEMETŐ
Félegyházi -Török Imre

2005-hen állított emlékműve 40 vértanú nevét örökíti meg
és emlékeztet azokra a névtelen mártírokra, akik életükkel
fizettek egy igaz ügy melletti bátor kiállás során

temetőigazgató

A Szovjet Hősi Temető sú·a temető díszhelyén
létesített területen található. A 12 közös sírban
560, a városban és
környékén elesett szovjetorosz katonák, illetve a
hadifogságban elpusztult
katonák
maradványait
foglalja magába. A sírhelyeket márványtábla jelzi,
melyek előtt obeliszk áll,
tetején az elmaradhatatlan
vörös csillaggal
Sajnos csak kevesek által ismert, hogy a szolnoki
temetőben volt Magyarország második legnagyobb német
katonatemetője, ahol 1246 német katona mellett 92, a II.
világháború idején elhunyt magyar katona is nyugszik. A
hősi temető egyik legszebb része az 1949-ben felállított
turulmadaras oszlop és a mellette álló koszorút elhelyező
szűrös öregember. A szolnoki köznyelvben csak "búsuló
,...------------, juhász"-ként emlegetett, a
magyar népet jelképező
paraszt figura alakja viharos
történelmet élt meg, s mely
azóta is "csendesen fogadja"
a temető ezen részébe látogató emlékezőket. Ugyancsak itt nyugszik az 1. világháború számos áldozata,
köztük azok a hadifoglyok,
akik a visszavonulás során itt
pusztultak el éhhalálban és
betegségektől
gyötörten.
2003-ban a temető 1. világháborús parcellájánál tíz nemzet
elesett katonáinak (magyar, lengyel, horvát, bosnyák,
osztrák, német, orosz, olasz, szerb, román) emlékére állított márvány táblát Szolnok város vezetése és az emlékező
lakosok.

RÖVID SZOLNOKI TEMETŐTÖRTÉNET II.

ker~je,

1892-ben a régi temető melletti földek megvásárlásáról
döntöttek, s "hogy ezen kiadások súlya a város közönségét,
illetve ennek nem római katolikus hitfelekezetben lévő tagjait ne terhelje: határozza továbbá a közgyíílés, hogy a
vétel, ill. a kisajátítás eszközlésére szükséges összegek
kizárólag a rom. kath. temetőalapból, ill. a vásártér mellett
fekvő, s a város által r. k. temetőül megvásárolt kisföldek
jövóben befolyó eladási árából fedeztessenek" . A vásártéri,
vagyis Liget utcai "temetőföldek"-et szintén katolikus
pénzből vásárolták, ezért ez az egyik oka annak, hogy
Szolnokon jogilag ma sincs az önkormányzat tulajdonában
lévő köztemető. A kisajátítás azonban lassan haladt és
költözött a temető a mai Temető utca környékére. Karkecz
Alajos plébános így csak 1897. január l-én szentelhette fel
az új temetőt, míg a hivatalos átadásra később augusztus 8án került sor (l. sz. kép). A katolikus sírkert mai területe
csak évtizedekkel késóbb, az 1980-as évektől tekinthető
egységes egésznek.

A temető történetéhez és működéséhez szorosan hozzátartozik az a háromhajós Szentlélek római katolikus templom
("kriptatemplom"), amely 1937-ben készült el Fábián
Gáspár olasz ihletésű terve alapján. Az altemplomban 340
kriptafülkét készítettek, ahol sok jeles szolnoki polgár
kapta és kapja meg ma is a nyughelyet és a végtisztességet.
A temető területén több katonai temetőt és
emlékhelyet is kialakítottak. Elsőként itt található az 1849es szolnoki csatában elesett katonák nyughelye, melyen
egy szép obeliszk állít látható emléket a 47 névtelen hős
számára. Ugyancsak a temetőben nyugszanak a kommün
szolnoki áldozatai, akiket Szamuely Tibor különítménye
1919. május 3. és 7-e között végzett ki. Számos sírhely
kőemléke a felállítás uk óta eltíínt, ma már csak néhány kő
olvasható felirata és a rajtuk látható, lefelé fordított tőr utal
a sírok eredetére. A Római Katolikus Temetóbizottság

TUDJUK

HOGY

A szolnoki temető - annak ellenére, hogy több mint
egy évszázados múltra tekint vissza - alig rendelkezik
jelentősebb kulturális, művészeti értékekkel. Ezek egy
részét a háborúk alatt elpusztították, a megmaradtakat
pedig a különböző korok politikai megfontolásai miatt nem
ápolták és gondozták így azok jó része az enyészetté vált.
Ma pedig "pénzhiányra" hivatkozva mennek tönkre azok a
még fellelhető felbecsülhetetlen értékű emlékek (sírépítmények, szobrok, obeliszkek, keresztek, stb.) amelyek
megmentése egy szélesebb összefogást jelentő sürgető
feladat lenne.

V ÁLLALKOZASA ISMERT

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKEL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIAD ÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENÖ HIRDETÉSSZERVEZÖINKNÉL.
Szolnok, Sza á

út 23. 1/36. Telefon: 20/ 30/70 9476-487,
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bítését, a kulturált italfogyasztás, ezen belu
különösen a szódavízfogyasztás népszerűsítését célul
tűző egyesület tevékenysége révén még több asztalon
ott lesz a szolnoki Áldás szikvíz, s új életre támad az
Áldás gyógyvíz is.
Kósa Károly

A szolnoki Aldás-víz
A Tisza-part rendezésére már 1911-ben pályázatot
írtak ki, a város képviselőtestülete mégis csak 1925ben fogadta el Zombory Lajos festőművész nyolc változatban készült tervének egyikét, melyben mai
helyén szerepelt a Tisza Szálló és Gyógyfürdő
épülete. A szállót és az étterme t 1928. április 14-én
adták át, a fürdő vízellátását szolgáló kutat 1927
januárjától 1928 szeptemberéig fúrták. A Horusitzky
Henrik és Pávai Vajna Ferenc szakvéleménye alapján
elkezdett munkálatok fényes eredménnyel jártak. A
vegyi elemzést az Országos Közegészségügyi Intézet
végezte, s szakvéleménye szerint "a szolnoki
ásványvíz legkiválóbb tulajdonsága helyszíni magas
hőfoka (55'5 C), melynek még alkálikarbonát tartalma adja a különlegesebb jelleget" . A Magyar Királyi
Földtani Intézet által is megvizsgált, s a karlsbadihoz
és a vichyihez hasonlftott vizet sokrétűen hasznosították: A gyógyfürdóoen számos betegség gyógyítására,
illetve megelőzésére alkalmaz ták, de a szállodát, a
színházat és néhány környékbeli villát is e vízzel
Wtöttek. A vele együtt feltörő gáz által termelt villanyáram biztosította a fürdő, a szálló, az étterem
világítását, és minden segédberendezés meghajtását.
A víz azonban ivókúrához is kiváló: emésztőrendszeri
megbetegedé-sek, hurutos vesebántalmak, reuma,
köszvény, érelmeszesedés, légzőszervi hurutok
kezelésére is kiválóan alkalmas. Természetesnek
tarthatj uk, hogy hamarosan palackozni is kezdték
Áldás-víz néven. A találó elnevezés Pólya Tibor festőmCfvésztől származik.
Ez a kiváló "szolnokikum" túlélte az áUámosítást, de
1974-ben már "Gyöngyvíz" néven forgalmazták.
Ezután hosszú időre megsz(fnt a palackozás, és csak
1993 karácsonyára kerülhetett ismét a szolnoki asztalokra csatos üvegekben. A szabványok szigorodása
azonban ellehetetlenítette a fürdő épületében
szú'kösködő üzemet, s az elvezetés sem volt megoldható. Így 1997-től a Zsálya utcában fúrt kút vizét forgalmazták "Áldás szénsavas ivóvíz" néven. Ez volt
hazánk utolsó csatos üvegben is vásárolható ivóvize.
Jelenleg csak szikvizet készít és szállít háromszáz
üzletbe az "ÁLDÁS" Ásvány- és Gyógyvíz Kft.
Ennek vezetője, Varga Lajos Jedlik Ányos-díjas,
aranykoszorús mester kezdeményezésére 2004-ben
szolnoki székhellyel megalakult a Magyar
Szikvízkészító'k Jedlik Ányos Lovagrendje.
Reméljük, hogy a magyar gasztronómia hírének öreg-

,

Az első palackozógép.
Fotó: Kósa )
Károly/VFMK

,

,

,

..

M'NbtSN SZAMUNKlJAN KV'ZKtSllbtSStSKtSr rtSSZUNK rtSLI
KIADÓNKBA MEGKÜLDÖTT HEL VES MEG FEJ TÉSEKE T
SORSOLÁS ALAPJÁN AJÁNDÉKKAL JUTALMAZZUK.

-3-

1:Ii,r

It

Egyedi ilÍuszrrációk - makro felvéte1ek - beállított kompozfciók.
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TESTNEVELÉS-EGÉSZSÉG

uzsonna) - a rászoruItaknak ingyen
- be kell vezetni - kötelezővé tenni - az úszás
oktatását, amennyiben lehetőség van rá az már az első
osztályosoknál, de ezt a hiányosságot más korcsoportoknál is be kell pótolni
- szigorúan kell kezeli és - nem erőszakkal, de emberi
magatartással - tiltani a dohányzást az iskolákban
- a kábítószerező és alkoholt fogyasztó fiatalokat a
legrövidebb időn belül gyors orvosi ellátásban
részesíteni - kis embertársainkra vessük figyelő szemeinket, s ha kell segítsünk nekik időhalasztás nélkül
- ne fenyegetőzésekkel, ne kényszerrel tiltsuk a drogozást és az alkoholfogyasztást - hanem figyelemmel,
emberi tevékenységünkkel
- kössük le a fiatalokat az iskolai, a társas kapcsolatok,
a közös munkák szervezésével, az azokban való
,részvételhez; tudatosítsuk előttük, hogy nem csak a
jelen állapotban elfogadott - üsd agyon, verdd meg ... .
- műsorok találhatók a világban, nyissunk utat
részükre a pozitív kultúrálódásra, filmnézésre,
olvasásra, társas kapcsolatok emberi kiépítésére, úgy
hogy ezek ne csak a "kolomp" után menést, a ga-,
Ieri, igyunk, garázdálkodjunk, vandálként viselkedjünk, törjünk zúzzunk - megfelelést, hanem az általuk
elfogadott társadalmi, közösségi, szükség és az alkalomnak megfelelő segítő, tudatos emberi, homo-i
magatartást,
tudatot fejlessze,
adja VIssza
gyerekeinknek.

A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek, a
közösség alakításának is a legerőteljesebb és legnemesebb eszköze
Szentgyörgyi Albert 1990.12.14-én a Tudományos
Emlékülésen megállapította, hogy a tanuló ifjúság
egészségi állapota ijesztően romlik. A mozgás hiánya
és az egészségtelen helytelen táplálkozás és a fiatalság egyoldalú terhelése, egészségtelen, tömeges
egészségkárosodáshoz vezet.
Ezen a helyzeten nemzeti létünk érdekében süro-ősen
b
vál~oztatni kell - az óvodától az egyetemig.
Mi a helyzet napjainkban?

A megy ei fiatalok mintegy 75-80%-a nem sportol, és
25-30 %-nak testsúlya nagyobb a normálisnál.
Azokat a - felmért - tapasztalatokat, miszerint a fiatalok egyharmada mozgásszegény életmódot folytat,
mely a betegségekre való hajlamosságot hozza maga
után.
A középiskolai és egyetemi terhelések hatására nem
jut elegendő idő a sportolásra, testedzésre - az
egészséges testkultúra fejlesztésére.
S miként lehet, lehetne ezen változtatni. Nos ehhez
teszem meg észrevételeimet, javaslataimat a testmozgással, a testedzéssel, az ifjúság egészségmegőrző
és fejlesztő - általános jó egészség kialakítására az
iskolák testnevelési tervének jobbá tétele érdekében.

A galeri megfelelést választók, akik azt ma még
trendinek érzik, azonban - megfelelő segítő, emberi
tanításaink alapján - holnap már az élsorban fognak
járni, hogy korábbi életük magatartásait elfeledj ék és
negatív tapasztalataikat az azok elleni védekezési
módok erősítéséül, elkövetett korábbi tetteiktől való
elrettentésül az őket - követő nemzedék elé állítsák a
jövő embereit pozitív gondolkodásra neveljék.
'

Tudom javaslataimban találhatóak olyan gondolatok,
melyek megvalósítását, az oktatók aktivitását e'térben
magasabb
elgondolások
akadályozhatják.
U gyanakkor gondolom azt is, hogy vagy ezekben a
megfogalmazott tartalomban, vagy más tartalomban,
de a testnevelés, a sportolás, a sport eszközét alkalmazva tenni tudunk a jövő itJúságának "ép test, ép
lélekben" szlogenének megvalósításában.

A sporthoz az emberekhez, a fiatalokhoz én úgy tudok
állni, mint az az ember, aki több évtizedeki bo- sportolt ,
focizott, s nevelte a sport területéri. az akkori fiatalokat. Mi akkor úgy voltunk - s ezt a közös munka
alakította - mint a három testőr. "mindenki'egyért, egy
mindenkiért". Tudtuk hogyha baj van, a pályán, vagy
a nagy életben nem vagyunk egyedül. S tudják, ez
nekünk erőt adott.!
Korábban - 1957.III.21-től a Szolnok MTE-nél fociz tam, ahol megéltem, megéltük társaimmal, hogy

Így tehát a belsőmben megfogalmazódott
javaslataim:
- napi 4S perc testnevelés az oktatási intézményekben
- orvosi ellenőrzés és ellátás biztosításával, "menzás ",
napközi otthonos étkezése~ kialakítása (tJzórai, ebéd,

Exkluzív környezetben takarítást végző hölgy, családi ház, lakás kézi takarítását
vállalja Szolnok és vonzáskörzetében. Telefon: 06-30/462:-3327
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hogy a

"Szabályok a Tiszán"

fürdőhelyet kijelölő

fürdőzés,

A víz jó barát, de adott
esetben a meggondolatlan
ember számára
végzetes ellenséggé válhat

bóják között történjen a
mivel a biztonság itt garantálható.

Néhány jó tanács:
Ne fürödj teli gyomorrill
Soha ne ugorj felhevült testtel a vízbe!
Hlítsd le magad előtte!
Figyelj oda a víz alatti akadályokra!
Soha nem ússz egyedül, társnak lehetőleg
felnőttet válassz!
Ne ússz, és ne bukj a víz alá ugrálás ra kijelölt
területen!
Figyeld a strand területét jelzóbójákat!
Ne fürödj alkoholos állapotban!
Ha nem tudsz úszni, ne használj
gumimatracot!
Vízen ne aludj el gumimatracon!
Ismeretlen helyen soha ne ugorj a vízbe!

Ahhoz, hogy jó barát maradjon érdemes szeszélyeivel
megismerkedni. A víz felszínét figyelve megállapítható a folyó sodrásának iránya és nagysága,
látható az örvények helye. Örvények elsősorban ott
alakulnak ki, ahol a folyó medrében valamilyen más
tárgy található, pl.: hídpillér vagy valami más fizikai
akadály. Minél gyorsabb egy folyó és minél nagyobb
tárgy található a 'vízben, annál nagyobb, intenzívebb
az örvény és ezáltal veszélyesebb is ..
Ezért TILOS ilyen helyeken a fürdés .
Tilos fürdeni:

Hat éven aluli, továbbá úszni nem tudó 12 éven aluli
gyetrnek csak felnőtt kíséretében fürödhét szabadvizekben.

- a hajóutat és hajózási akadályt jelző bóják, nagyhajók, úszó munkagépek és fürdés célját nem szolgáló
úszóművek 100 méteres körzetében
- vízlépcsők és vízi munkák 300 méteres, hidak,
vízkiviteli művek, egyéb vízi műtárgyak, komp- és
révátkelőhelyek lOméteres körzetében
- kikötők, veszteglő- és rakodóhelyek, kijelölt zárt
vízisí és vízi robogó (Jet-Ski), valamint egyéb
motoros vízi sporteszköz közlekedésére szolgáló
hajóállomások területén
- eg~szségre ártalmas vizekben
- a kijelölt fürdőhelyek kivételével a határvizekben és
a városok belterületén lévő szabad vizekben
- vízi jármű kísérete nélkül a Tisza-tó területén a parttól 500 méternél nagyobb távolságra
- éjszaka és korlátozott látási viszonyok között,
kivéve, a ha vízterület megvilágított és legfeljebb a
mélyvíz határáig
- ahol azt tiltó tábla jelzi.

Az úszni nem tudó gyermekeknek mindenképp, de a
jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy a körgallér használata. Az úszógumi használatánál
figyelembe kell venni - mivel egységes méretben
készülnek -, hogy ha nem megfelelő. szorosságú,
akkor használója könnyen kicsúszhat belőle, ha pedig
túl szoros, felbillenés esetén fizikailag nehéz
megfelelő testhelyzet újbóli felvétele, ezért ez könynyen végzetessé válhat. A karúszó nem nyújt
megfelelő biztonságot! Biztonságos például a
megfelelő méretű, nyakgallérral rendelkező mentőmellény.

Ne feledjék:! Mindannyiukunkat hazavárnak!
Biztonságos közlekedést és jó utat kívánunk!

Szabadvizek mentén legbiztonságosabb a kijelölt
fürdőhelyen történő fürdőzés. Ezeket a helyeket szakemberek választják ki. Itt vannak meg a feltételek,
amelyek lehetővé teszik - szükség - esetén a gyors
mentést.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI
TISZAI VÍZIRENDÉSZETI
RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG

Itt rendelkezésre áll a gyors és szakszerű mentéshez a
személyi és tárgyi feltétel. Azonban itt is ügyelni kell,

5000, Szolnok, Baross út 39 ,sz.
5000. Szolnok, Tiszaparti T.: 56/501-600
sétány 6.sz. T: 56/375-145

RENDŐRKAPITÁNYSÁG '

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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- JÁSZ·NAGYKUN·SZOLNOK MEGYEI AUTÓKÖZLEKEDÉSI KFT.
5000 Szolnok, Baross út 52. Te.I.: 56/427·872, 423·305
Fax: 56/515·014
E·mail: ati.szol@netquick.hu . OKÉV szám: 16·0110·04 Akreditációs szám: 0288 ~~~
-

Vezetni tudni kell! Mi megtanítjuk!
Cégünk mint az Autóközlekedési Tanitézetjogutódja, 1992-től
önálló gazdasági társaságként végzi immár több mint 50 éve
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a gépjárművezető képzést.
Az eltelt évek során sikerült saját oktatási bázist, rutinpályát,
tanműhelyt létesítenünk, saját az Eu normáknak megfelelő
gépparkal rendelkezünk.
Képzéseinket több mint 45 J~itűnően képzett szakember végzi.

TANFOLYAMAINK
KATEGÓRIÁS KÉPZÉS
•
•
•
•
•
•
•
•

kerti traktor
hajtói
moped
motorkerékpár
személygépkocsi
tehergépkocsi
autóbusz
nehézpótkocsi

SZAKTANFOLYAMI KÉPZÉS
• nemzetközi gépkocsivezető
• ADR (minden osztályra)
• Szakoktatói
Belföldi közúti közlekedés
szolgáltatás végzéséhez:
• autóbuszvezetői
• fuvarozó i (autómentól

Munkanélküliek részére OKJ-s vizsgát adó,
ingyenes szakképzést biztosítunk a
"Lépj egyet előre" program keretében
a helyi szakközépiskolákkal együttműködve,
mellyel a munkába állás lehetőségét kínálj uk.
Cégünl\ rendelkezik ISO 9001-2001 minőségbiztosítási tanúsítvánnyal és
mint ilyen akkreditált képző, ezért hallgatói nk a tanfolyam dUának 30%-át
adójukból visszaigényelhetik.

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI AUTÓKÖZLEKEDÉSI KFT.
5000 Szolnok, Baross út 52. Tel.: 56/427-872, 423-305
Fax: 56/515-014
E-maii: atLszol@netquick.hu
OKÉV szám: 16-0110-04 Akreditációs szám: 0288
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Fokhagymás zellerkrémleves

Automatikus öntözőrendszerek
telepítése

Hozzávalók:
1 zellergumó, a zöldjével együtt, 3 burgonya, só
zöldségkrém (tubusos), 3 gerezd fokhagyma
kakukkfű, bazsalikom, 2 dl tej, 1 dl tejföl
Elkészítés:
A zellert és a burgonyát megtisztítom, megmosom és
annyi sós vízben, hogyellepje, puhára főzöm.
A főtt burgonyát és zellert kanálnyi zöldségkrémrnel
péppé dolgozom, hozzáadom az összetört fokhagymát és
fűszereket, tejjel felengedem, majd hozzáadom a tejfölt.
Ha túl sűrű lenne, vízzel vagyerőlevessel hígítom.
Közepes tűzön felforralom. Forrón, pirított kenyérkockákkal tálalom.

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 nyár, a gondtalan pihenés

időszaka.

De mit tegyünk, hogy távollétünkkor is kapjanak
növényeink elegendő vizet?

Lehetséges válaszok:
Megkérünk valakit, hogy öntözze kertünket,
Bízunk benne, hogy esik az eső,
Bízunk benne, hogy nem lesz nagy meleg,
Jól beöntözzük kertünket indulás előtt.
A fenti megoldások egyike sem feltétlenül jó, sok
bizonytalanságot hordoz magában. Hiába juttatunk
ki most sok vizet, annak ~agy része elpárolog,
elszivárog. A pázsit 4-5 nap után már vízhiányos
lesz nagy melegben. A szomszédunk lehet, pont
akkor nem ér rá, mikor locsolni kellene.

Rakott vagdalthús
Hozzávalók:
400 g darálthús, 1/8 l tejszín, 1 tojás, 4 evőkanál zsemlemorzsa, ízlés szerint só és bors, 150 g gomba
3 evó"kanál vaj, 300 g spenót, 2 evőkanál reszelt sajt
őrölt szerecsendió, 1 evó"kanál olaj
Elkészítés:
A darálthús t a tejszínnel, tojással, zsemlemorzsával,
sóval és borssal összekavarjuk. Három akkora lapot formázunk belőle, amely a sütőformába épp bele illik.
A gombát megtisztítjuk, szeletekre vágjuk, és rövid ideig
vajon pirítjuk. A spenótot megtisztítjuk, megmossuk, és
a maradék vajon rövid ideig pároljuk, amíg összeesik.
Sóval, borssal, szerecsendióval fűszerezzük, és a reszelt
sajttal összekeverjük. A vagdalt húslapokat ct sütőformá
ba tesszük, a szeletek közé gombát és spenótot rakunk.
Enyhén .összenyomjuk, és olajjal megkenjük. Majd
készre sütjük.

Ideáli megoldás:
Az

öntözőrendszer

telepíttetése

Az öntözőrendszer minden esetben komoly
beruházás. A döntés előtt mérlegelni kell, valóban
van erre szükségem? Van időm az öntözésre akkor,
amikor a növények igénylik és nem akkor, amikor
kedvem van hozzá?
A kivitelező . kiválasztásánál első rendű szempont,
hogy műszaki szempontból felkészült legyen. Az
ajánlatnak mindenképpen tartalmaznia kell költségvetést és rajzot. Tisztázzuk, hogy pontosan mit"
kívánnak építeni, beszéljük meg, hogy nekünk ez
megfelel-e? A terven sokkal könnyebb változtatni,
mint egy kész rendszert átalakítani, toldozni,
foldozni.
Jelenlegi gyakorlatban hosszú távon azok az
öntözőrendszerek váltják be a hozzájuk fűzött
reményeket, melyek a terület legegyenletesebb beöntözését biztosítják. Ez csak komoly tervrajz alapján
biztosított. Ne dőljünk be az olyan ígéreteknek, hogy
majd a kivitelezéskor mindent szépen kimérnek. Aki
papíron sem tud egy tervet készíteni, attól nem
várhatjuk el , hogy majd a helyszínen
tökéleteset fog alkotni.

Almatorta tejszínes öntettel
Hozzávalók:
100 g tehéntúró, 4 evőkanál olaj, 3 tojás, l csomag
vaníliás cukor, 50 g méz, 200 g búzaliszt, 1 teáskanál
sütőpor, 3 kg alma, 60 g folyékony méz, 1/8 l tejföl
Elkészítés:
A túrót elkeverjük az olajjal, egy tojással, a vaníliás
cukorral és a mézzel. Összekavarjuk a sütőport és a
lisztet, hozzáadjuk az előzó1<.höz és összekeverjük.
Tortaformába rakjuk a tésztát, és hűvös helyre tesszük.
Az almát meghámozzuk, négybe vágjuk, és eltávolítjuk
a magházat. Rövid időre sós vízbe mártjuk, hogy világos maradjon. Hosszúkás szeletekre vágjuk, és körberakjuk a tésztán. A tortát a forró sütőbe tesszük és félig
megsütjük. Két tojást a mézzel és tejföllel jól felverünk,
és 25 perc múlva ráöntjük a tortára, majd tovább sütjük,
amíg az öntet aranysárgává és keménnyé válik. K.R.

Rendszereinkre öntözési garanciát is vállalunk.
Ez azt jelenti, hogy nem maradhatnak ki részek
az öntözésből.

Exkluzív környezetben takarítást végző hölgy, családi ház, lakás kézi takarítását
vállalja Szolnok és vonzáskörzetében. Telefon: 06-30/462-3327
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A KRESZ 48.§. ISI és 161 bekezdése kötelezően előírja a gépkocsi vezetőjének és utasainak a biztonsági öv használatát.

ben született biztonsági törvény a két ponton záródó,
automatikusan bekötődő övekre, illetve külön a légzsákra
hivatkozott, mondván, automatikusan megvédik az utasokat.
Aztán túl is léptek ezen, rájöttek, hogy nem lehet a két dolgot
különválasztani. Ehhez majdnem száz embemek kellett úgy. nevezett légzsáksérülésben meghalnia.
Kovács László közlekedési szakértő, Autósélet lapigazgatója

" Olyan gépkocsival, amelynek meghatásozott üléseit biztonsági
övv~l kell felszerelni, továbbá olyan gépkocsival, amelynek
hátsó üléseit biztonsági övvel szerelték fel, csak abban az esetben szabad közlekedni, ha a biztonsági övvel felszerelt ülésen
utazó személy becsatolt biztonsági övvel van rögzítve.
Á személygépkocsi hátsó ülésén utazó, 12. életévét még be nem
töltött és ISO cm-nél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni.
A személygépkocsim első ülésén ISO cm-nél alacsonyabb gyermek csak akkor szállítható, ha az ülés hez légzsákot szereltek fel,
és a gyermeket biztonsági gyermekülésben helyezték el."
A fejtámla és a légzsák csak a biztonsági övvel együtt véd
Az autók biztonsági eszközeit és megoldásait két nagy csoportba
sorolják. Az egyik az aktiv biztonsági eszközei. Ezek alapvetően
a balesetek megelőzés ét szolgálják. Közéjük tartozik a fék, a
blokkolásgátló, a lengéscsillapító, a futómű stb. A biztonsági öv,
a légzsák és a fejtámla a másik csoportot, a passzív biztonsági
eszközöket jelenti. Jó tudni, hogy a légzsák és a fejtámla
önmagában többnyire nem képes biztosítani a baleseti sérülések
elkerülését., vagy súlyosságuk csökkentését.
Pozitív és védő hatásukat általában a biztonsági öv használatával
együtt képesek kifejteni. Sőt, övhasználat nélkül még veszélyt is
jelenthetnek. A légzsák az ütközés
hatására mintegy 3 század másodperc alatt, közel 300km/óra
sebességgel felfújódik. A kinyíló
légzsák beállítása következtében a
biztonsági övvel bekötött személyt
megvédi, arcra mért ütése
elenyésző. Ellentétben a bekötetlen utassal, akinek az ütközés
erejétől előrelendülő fejét elérve a nagy erővel berobbanó
légzsák súlyos arc-, illetve fejsérülést okozhat.
Hasonló a helyzet a fejtámasszal.
Ráfutásos és frontális ütközéskor
meggátolja a fej túlzott hátracsapódás át az ülés felett, ami halálos
nyak- és csigolyatörést okozhat.
Fontos, hogy a rosszul beállított fejtámasz nem véd. Magassága mindig
akkor a megfelelő, ha a felső pereme
legalább a szem vonaláig ér.

A kismamák is használjanak biztonsági övet!
Erre nemcsak azért van szükség,
mert a közúti közlekedés
szabályai szerint valamennyi
gépjármúoen ülőnek kötelező a
biztonsági
öv
használata.
Adatokkal igazolható, hogy a
megfelelően beállított és az
előírások szerint használt biztonsági öv mindenki, így a
kismamák, de még magzataik
számára is védelmet nyújt baleset bekövetkeztekor.
A gépjárrnűvekben ülőkkel kapcsolatos biztonsági kutatások
széles körűek. Az autógyárak között van például olyan, amelyik
virtuális kismamatesztbábút fejlesztett ki, és számítógépes
szimulációval vizsgálja balesetek közben a magzatot, valamint
az édesanyát ért hatásokat.
Az eredmények azt mutatják, hogy mind a várandós anyukák,
mind a születendő gyermekek akkor vannak a legnagyobb biztonságban, ha bekapcsolt biztonsági övvel utaznak az autóban.
Fontos azonban, hogy az öv szorosan kövesse a test vonalát.
Felső része a mellek között haladjon, és az alsó pánt a csípő
legalsó pontj ához támaszkodjon. A övnek nem szabad felcsúszni
a kismama hasára !
Az utóbbi idóoen számos tévhit alakult ki a kismamák védelmével kapcsolatban. Sokak szerint a várandós nó'knek nem tanácsos
bekötni magukat, mert az ütközéskor megránduló biztonsági öv
kárt tehet a magzatban. A valóságban azonban sokkal többet
kockáztat, aki hallgat ezekre a tanácsokra, mivel öv hiányában az
előrezuhanó test túl közel kerül a műszerfalhoz és a berobban~
légzsákhoz, amely végzetes ütést mérhet az anyára és a magzatára egyaránt. Orvosi szempontból csupán annyi javallott, hogya
terhes asszonyok a biztonsági öv vízszintes részét ne a hason,
hanem alattam a medencénél vezessék át. De megoldást jelenthet
az is, ha a kereskedelmi forgalomban kapható, alig pár ezer
forintba kerülő "magzatvédő" hevedert alkalmazzák a várandós
utasok; ez a kiegészítő heveder tulajdonképpen a combok között
rögzíti az automata öv alsó szárát, így a pocak alatt öleli át a
testet.

A biztonsági öv ötven százalékkal csökkentheti a halálesetek
számát, enyhíti a súlyos sérüléseket. Ha van légzsák is, ez az
arány akár hetven százalékra is megnő. De fordítva nem igaz! Ha
nem. köti be magát az utas, nem igaz, hogy önmagában a légzsák
20 százalékkal csökkenti a sérülések súlyosságát
Furcsa ellentmondás!? - Nem az. A kutatások az első pillanattól
bebizonyították, hogy a légzsák csak az övvel . együtt védheti
meg az utast. Amerikában sokáig tagadták ezt, a hatvanas évek-

Az öv bekapcsolása csak egy mozdulat - melynek megtétele életeket
ment, és az értelmetlen halálokok közül ezen oki körü lményt e
mozdulattal ki lehet zárni.

BOROS PÉTER GÁBOR

ÉLETMENTŐ KAPCSOLÁS .

K a p c s o l t?!

5071 Besenyszög, Damjanich u. 42. Telefon: 06- 30/81·76- 487

az ország egész területére kije lölt igazságügyi

kriminalisztikai Írás- és nyomszakértő
igazságügyi grafológus

Forrás: OKBT kiadvány

Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.

-10-

hirdetési melléklet

)

M.fI!ir"'"tf'2"-",
ECDL Start számítástechnikai
K. . .

,

«4J

l e".

K.,akJer Kft - Szolnok, Szap'''' u. 6.
Tel.: 56/420-067; 513-900; 513-901

tanfolyamok
(ECDL Start modulok: operációs rendszer; szövegszerkesztés; táblázatkezelés; internet)

Szeptember 2. -december 16.: szombati napokon 8:00h -13:00h
Szeptember 4. -december 6.: hétfői és szerdai napokon 13:00h -16:15h
Szeptember 4.• december 6.: hétfői és szerdai napokon 16:30h -19:45h
Szeptember 8.· december 22.: pénteki napokon 14:00h -19:00h
Szeptember 11. -október 30.: hétfőn, szerdán és csütörtökön 8:30 -12:30h

36.000 Ft (vizsgadíjjal)
30 0/0

adókedvezmény, Részletfizetés!!!
Akkreditált Felnőttképzési Intézmény AL-0347

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

;.

___ -::: HŐ-STOP
~ / NvfLÁsZÁRÓ

-

QDV

SZAKÜZLET

,

Gépjárművezető képzés A-B-C-DmEmM kategóriákbar.
Szaktanfolyamok: - belföldi áru és személy fuvarozó
- nemzetközi (TI R)
• gépkezelffi
• veszélyes áruszállító (ADR) minden osztály
• stb •••

Műanyag és fa H~mlokzati~s '
belső ajtók-ablifkok! Beszereléssel!
Redónyök, párkányok, szúnyoghálók,

OKÉ" szám: 16-01 10-04 Akreditációs szám: 0288

Ingyenes szolgáltatásaink
közé ta,rtozik aházhozszállítás,
felmérés, szaktanácsadás.
PANEL·PROGRAM-AKCiÓ!!!

Gépjárműindít '

és targonca
akkumulátor .
otorkerékpár,
elektromos kerékpár
akkumulátorok.

mediterrán étterem
Ingyenes házhozszállítás!
Gyros> pizza, készétel, tészta, saláta, üdítő
70j2Q6-5S96

és digitális telefonvonal ak
- szélessávú internet ADSL - T-DSL
- Készülék értékesítés, hálózatépítés, kivitelezés
- forgalom csökkentő Díjcsomagok berendezése

5000 Szolnok, Móricz Zs. u. 8.
'lil./flx: 56/340-751
Mahli: 30/2189 ..69-1

Gyors,

rugalmas

ügyintézés

Telefon: 56/526-101
06- 30/487-9262,06-20/938- 8756

Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

7
'cl O
'<i

N

:2 j

Lejárt vízórája hitelssége?
Gazdaságos vÍzórát szeretne?
Szolnok, József Attila út 94.
Nyitva tartás: H-P 8.00-16.00
Tel.: 56/414-762; 20/92-82-082

tf;- 7
01

2
3
O
5

TöRőeSIK FERE"C
aYÓGJMflSSZŐR

Ftlss,fo Itond,cionalo
Szolnok,
1
talp és gyógymasszázs,
Hunyadi u. 73.
valamint stresszoldó izomlazító
l Tel.: 30/4724-907
Berek"",és csecsmőmasszázs
G

KRIMINALISZTIKAI·,
,
"
• MfRluitározolf szeméfytőlllármozík-e okézírás?
• AnéY1J!óírás készílóje otulajdonDS-e?
• Aszámításba veti SlBmé~ek köziil kifóllZórmazik o kézírás
iD. a névaláírás?
• Több kézírós vagy alóíros ugyanattól a \leirnllytölszánmuix-e?
• Agépírás mi~en rendszerű írógépen ké!lüb?
• Agépíróst meghalÓ/ozoH írógéppel írfók-e?
• Meghatározott bé~egz6lenyomoto VOIHI Ol okm6nyon?
• Több belyegz6 közül me~iket hosznóbók oz okm6ny bélyegl~ére?

5071 Besenyszög, Damjanich u. 42.
5000 Szolnok, Szapáry u. 23.

• AlábnyommeghotározolllZeméfytöl, lábbtlitöl lZórmozik-e?
• Különálló tárgyak korábbanegy egé!let képeztek-e7
• Anyom meghotározaH eszköz!őllZármozik-e?
• Abehotoló~ nyomok mi~en irónyból (kívülről, belülről) jöHek Iéire?
• Zórok, lokotok milyen lípusúok és rendsreruek?
• ÉsrIelheló-e ólkulcs vagy idegen kulcs nyomo bennük?
.
• Álkul((Sal vagy idegen kul((Sal kinyiloHók vagy kinyi1honók-e öket?
• ErÓllokoslelnyi1ásro utoló nyomok lóthotók-e?
• MfRhatározoH eszköz! hasznóltak-e?
• Kerékpár, segédmotorkerékpór, motorkerékpár, gépjórmüvekalvóz· és
motorszómónek vizsgálata.

Telefon: 06-20/9476-487
a Nemzetközi Rendőrszeryezet /lPN, a Magyar
Igazságügyi Szakértői Kamara fMISZKI KcCSkel)léti
Igazságügyi Szakértői Kamarájának /KlSZKJ, a
Nemzetközi (Törvényszéki) Azonosítók Szövetségének
/IAJI, Magyar és Nemzetközi Detektív Szövetség és a
Magyar Rendészettudományi Társaság/MRTII tagja

Kézírás alapján a grafológia módszerével tanács adható:
• Önismeret hez
.
• Munkatórs kMílasrtósóhoz
• Pá~ovólasrtóshoz
• Tanulási-, magamrtósi gondok megoldóslÍhoz
• Társkereséshez, pórválosz!óshoz és
minden egyéb Önt érdeklö témóban ami az íráselemzéssel mególlopítható.

SZAI<ERTOI IRODA
BOROS ÉS BOROS Bl.

5071 Besenyszög, Damjanich u. 42.
5000 Szolnok, Szapáry u. 23.

Gyakran adódhalnak megoldhalallannak lúnó helyzelek.
Amegoldás sokszor egyszerűbb, minI gondoinó, melyben
segilségel nyújl a Kriminalisztikai Szakértői Iroda.
- Különböző szokérliíi ógak képviselői - okmányszakértö-,
uiinyomszokérlD-, vízi-, hajózósi· és szórazföldi közlekedési
szaldanócsodói, ill. szakértői vélemény! készílünk független
igazságügyi szakérlökkel.
- Magánnyomozásl végzünk, vagy mogánnyomozósi igényükhöz
segílségel nyújtunk Magyar- és Nemzetközi Detektív Szövetség
!agsógóval rendelkező mogónnyomozókkol.
,

valamint

BOROS ES BOROS Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

son BesenYSlög, Dnmjonith u. 42. Tel.: 06-30/ 94/6-487
sono Szolnok, Szopáry u. 23-

·oI!o!1Í, ·kioOOitevélr.e!riség -rennésrettudomónyi,músrokikutnlós,f.jlesztés-tót;odolollt
tudomónyi, humán kumlós, f. jlesztás, piac. ás kiiNtílemány kutolós · hird.rés· munkoarilrobonó~ . közv.nlás (pl. szntértói tavékenyságrel, . SlOlnn~ lop IUlojdonns, !ószerteSltll

i
Támogassa Egyesületiinket adója l%-ával!
A kedvezméllyezett adószáma:

l 8 8 8 O7 5 4 l 16

ONIX

Znamecz Pénzügyi Szolgáltató Kft. Több bank képviselője!
Ingyenes hitelbírálat! Gyors ügyintézés!

Szolnok,
Ostor u. 6.
(Földhivatallal szemben)
Tel Jfax: 06-56/341-765

Teljeskörű lakossági hitelek (forint- és devizaalapú)
-:- Jelzáloghitelek : 500.000 - 100.000.000.-Ft-ig,
PI. : 1.000.000.- 20 év 7100 Ftlh6
. szadadfelhasználású, építés, bővítés, felújítás
-:- Személyi hitelek: pl. : 1.000.000.' Ft 72 hó·ra 21.892 FUh6
-:- Vállalkozói hitelek: (50 millió Ft·ig 3 napon belül) fedezet nélkül

-:-

Lak'asvásarlas:
'. 10% önerötöl · fészekrakó program, szoc.pol

-:- Ingallan 1i~lng ak,ár 0% önerövel

..
' AKCIO'• .• Ertékbecslés
és
dfj nélkül
E·mall:hlteltanacsadas@freematl.hu
Akár jövedelmi gazolás nélkül
közjegyzői

, 'u

VARIETY
Olasz, Francia
divatáru és
kiegészítők.

5000 Szolnok
Ady Endre út 19.
Nyitvatartás: H-P 9- 18
Sz 9-1 7, V 9-13

Szolnok Sólyom út 3 sz. a· fedett udvarban.

fJ;;t;t;ÖN'Ill.fJ~""
Szalagfüggöny, reluxa
- Drapéria készítés
egyedi igény alapján
- Helyszíni felmérés
tervezés - felszerelés

- Terítők, abros zok
készítése
- Díszpárnák, karnis ok
- Különböző kiegészítők

Szolnok, Széchenyi krt. 121/a
Tel.: 30/858-2141
Üzlet: megrendelése, rövid
Szolnok, határidőve!!
Hild V. u. l.

H.-P.: 8.00-17.00
SZ.:

8.00-12.00

,~é&~í'Ié~, J,A~í'[]&

forgalmazása-beépítése
egyedi hozott minta alapján

. .ÁGfu.twID® 'fÓR1

.Tel.:56/220-551
Nyitva tartás:

.

~~
_~ r_,...., >
J

Nyugati autóalkatrészek

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

, l1R]iJ:Y V.Á0:ÁRl:tÁ0

FlRliTlfR 2005 nT.
"Szolnok, Abonyi u. 1/c,
Tel.: 56/340·097, 70/709-0336, 70/383·5664

II

csalódásban jelentkezik. A reakció lelassul, érzékcsalódások
keletkeznek, a színérzékelés összezavarodik, eltorzul a térlátás és
az időérzékelés is .
Jellegzetes következményei: az agy ernlékező-, gondolkodó- és
asszociációs képessége tartósan tompul, ill. megbénul. Az ebből
szükségszerűen következő koncentrációs és emlékezési
nehézségek különösen a tanuló fiatalok számára jelentenek rendkívüli veszélyt.
Egyes drogfogyasztók sokat tudnának mesélni arról, hogy több
hónapnak kell eltelni ahhoz, hogy egy joint cigeretta elszívása
után az agy funkciókban fellépő zavarok megszűnjenek. Amíg
egyetlenegy joint cigerettát is elszív hetente, a HTC állandó
hatása alat ál és képtelen normálisan érzékelni, illetve feldolgozni azt, amit mondanak neki, vagy ami körülötte történik.
Egyszerűen kilépett a normális világból

Illegális drogok . : .
Hallucinogén anyagok ~
' c,

. -'

Hallucinogén anyagok:
Canabis
Hasis
Hasis olaj
LSD
PCP
Peyotl vagy Mescalin
Extasy
Depresszív anyagok:
Heroin
Morfin
Máktea
Codein

A hasis a növény gyantája. Igen intenzív napsütés hatására
áIIítják elő azok a mirigyek, melyek fó1<:ént a virágzatban találhatóak. THC koncentrációja 5-15 %. A termékek megnevezése
származási helyükről és kinézetüktől függ. Ennek megfelelően
beszélünk például "zöld törökről , vörös libanoniról, barna
marokkóiról és fekete afgánról". Alapszabály, hogy minél
sötétebb a hasis, illetve minél keletebbre esik termesztési
területe, annál nagyobb a THC tartalma. Mire a hasis a piacra
kerül, többnyire már száraz és nem gyantás. Először darabossá,
majd porszerűvé válik, ha meggyújtják, füstje a tömjén illatára
emlékeztet. A felvevő országokba szánt hasist többnyire lapokba
préselik és vászonzacskókba, műanyag fóliába vagy sztaniolpapírba csomagolják. Vannak azonban más előfordulási formák is.

Ópiátokat helyettesítő szerek:
Barbitursav és egyéb nyugtatók
Metadon
Stimulációs anyagok:
Kokain
Crack
Chat
Speed
Speedball
Kokapaszta
Anfetamin származékok
Hallucinogén anyagok

A cannabis fogyasztás hatása és veszélyei.
A cannabis termékeket egészségre káros anyagoknak anyagi
szerkezetátalakulások, légzőszervi és kromoszóma-károsodások
lépnek fel.
A hatóanyag -a cannabis valamennyi típusában a tetrahidrocannabinol (THC).
A különböző tipusok erőssége nagyon eltérő, kezdve némelyik
cannabis "fűtől", amely túlságosan gyenge ahhoz, hogy érzékelhető mérgező hatása legyen, egészen a legerősebb gyantáig,
amely akár százszor annyi THC-t tartalmazhat.
A THC 'hosszabb ideig hat, mint a legtöbb drog, mert miután
vízben oldódik, a szervezet nehezen tudja kiválasztani vagy feldolgozni(!). Ennek következtében a kenderszívás utóhatásai lassan, számos napon át csökkennek és a megismételt adagoknak
halmozott a hatása!
Ez joint cigeretta THC tartalmának fele még egy hét múltán is
jelen van a test zsírszöveteiben lerakódva, így egy cannabis
fogyasztó még akkor is állandó kábítószeres hatás alatt áll, ha
hetente csak egy cigerettát szível. (THC koncentrációja 0,9 2%
körüli .) Ezért rendkívül veszélyes mind az egyénre, mind pedig
környezetére nézve - pl. kábítószer hatása alatt vesz részt
vezetőként, vagy gyalogosként a közlekedésben).
A drog elraktározásából következik az állandó ún. "flash-back",
azaz visszatérő hatás veszélye. {]jabb cannabis adag bevitelének
elmaradása vagy olyan kábult állapotot idéz elő, amikor már
nemcsak a fogyasztó, de a környezete is veszélyeztetett
helyzetbe kerül.
A THC irritáló hatást fejt ki az agyanyagcseréjére, ami érzéki

Hasis olaj a legnagyobb koncentrációjú , a lehatásosabb cannabis
termék. Desztillációs, illetve extrakciós folyamatokkal állítják
elő laboratóriumban. A ragacsos, nyúlós, feketés barna massza
többnyire 60% feletti koncentrációjú.
Cannabis fogyasztásnál a legnagyobb azonnali kockázat a baleseté. Különösen a közlekedésié, mivel romlik az ítéló1<:épesség,
lelassul nak a reakciók és a kézügyesség csökken. Cannabis
fogyasztásakor az autóvezetés ugyanolyan veszélyess, mint anlilyen az alkohol hatása alatt.
A can~abis fogyasztás megerősít egyfajta kitérés i vágyat a
hétköznapok megterhelései elől, különösen fiatalabb és kevésbé
stabil személyiségű embereknél.
Sajnos aZGnban a problémák nem oldódnak meg, mindössze egyfajta kábulatba zuhan az ember miután még nehezebbé válik a
problémákkal való küzdelem.
A cannabis keverése más drogokkal különösen veszélyes lehet.
A végeredmény előre nem látható.
Kipróbálása halállal is vég ződhet!
Kábítószerek orvosi tünettana, gyanújelei:
Euphoria, kedélyeskedés
Filozofálás, félrebeszélés
Vizuális hallucináció
Mozgászavar
Tachycardia, Tachypnoe
Systoles-diastoles hypertonia
Spermatogenezis csökkenése.

I"DROGRÓL MINDENKINEK" Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Megelőzési Alapítvány kiadványa, szerkesztette
Vincze Lajos r.alezds./

Gyakran adódhatnak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb, mint gondolná, melyben
segítséget nyújt a KRIMINALlSZTIKAI-, SZAKÉRTŐi IRODA. Különböző szakértői ágak képviselői szaktanácsadói,
illetve szakértői vélemyényt készítünk független igazságügyi szakértőkkel.
Magánnyomozást végzünk, vagy magánnyomozási igényükhöz segítséget nyújtunk Magyar- és Nemzetközi Detektív Szövetség tagsággal rendelkezé magánnyomozókkal.
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Az építkezésen túl mit jelent, mit eredményezhet
Szolnok városának a Logisztikai Központ fejlesztése?

· Logisztikai központ Szolnokon
A

Szolnoki Logisztikai Központ Fejlesztését
Elősegítő Kft. 1996. őszén alakult meg alapvetően a
MÁV és a Városi Önkormányzat kezdeményezésére,
több tulajdonossal. Mintegy nyolc csendes,
eseménytelen év után a 2004. évben egy sikeres EU
pályázat hozta el a "Csipkerózsika ébredést" .
Az elnyert pályázat a Logisztikai Központ
kialakítására két komponensből áll: a belső, mintegy 8
hektáros terület infrastruktúrája, illetve a külső, a
megközelítő utak, csomópontok korszerűsítése,
megerősítése. A teljes projekt összegszerűségében is
impozáns, 6,0 millió euró. Ajogerőstervek, és hatósági engedélyek 2005. évben lehetőséget teremtettek a
közbeszerzési eljárás lebonyolítására, a győztes egy
fővárosi, de magyar cég lett, amely többek között
szolnoki akat 'is foglalkoztat. A kivitelezés 2006.
jimuárjában megkezdődött a belső területen, míg a
külső útépítések június hónapban. A befejezés mindkét komponensné12006. szeptember vége, mely jelenleg reális és tartható.

Hol épül ez a létesítmény?
A korábbi MÁV konténer pályaudvar területén, a szolnokiak előtt Partoskápolna néven ismert városrész
mellett, a fiatalok számára a TESCO mögötti
területként megjelölni szerencsésebb.
Az ide vezető Központ közúti-vasúti kapcsolattal rendel~ezik, a közúti megközelítése a Nagysándor József
út megerősítését is szükségessé teszi. Ehhez sor kerül
a 32. sz. úti csomópont (Citroen szalonnál)
átépítésére, itt körfogalmú csomópont létesül.
Az Abonyi útnál (lengyel piaci csomópont) jelzőlám
pás csomópont épül, és az út burkolatának
megerősítése. A Nagysándor József út mellett a teljes
hosszon kerékpárút, illetve járda épül, az autóbuszmegállóhelyek is korszerűsítésre kerülnek.-

/

,

,

A projekt megvalósulása több közvetett és követlen
hatással jár majd. Közvetlenül jelentkezik a
logisztikai sZ;olgáltatások kínálata: spedíció, vám
szolgáltatás, a termelésből kiszervezett szolgáltatások
teljesítése (gazdasági, pénzügyi, informatikai, szállítás szervezési stb.) Mindezek felfutása időt vesz
igénybe, és szorosan összefügg a gazdaság helyzetével.
A betelepülő szolgáltatók - már vannak jelentkezők új munkahelyeket teremtene, de a Központ
mÚKödtetése is dolgozókat igényel. A Szolnoki Ipari
Parkkal, az ott termelő egységekkel való kapcsolat
szinergikus hatása rendkívül számottevő lehet, generálhatjuk egymás fejlődését. Az új ipari parki
betelepülők szándéka a logisztikai szolgáltatások
igénybevétele.
A legfontosabb közvetett hatást a gardaság szereplőinek gondolkodására teszi a logisztika Szolnokon,
nevezetesen a költség takarékos, versenyképes,
együttműködésen
alapuló
munkaszervezés,
gazdálkodás kialakítására.
A Logisztikai ~özpont a gazdaság élénkítésének
eszköze, várhatóan ezt a szerepet tölti be Szolnokon
is. Hozzájárulhat, hogy a városi, un. City logisztikai
tevékenység itt is elkezdődjön egy élhetóbb, csendesebb városközpontért, például csökkentett áruszállítással.
A teljes kifejlődésig több raktárépület létesítése is
szükséges, ezek ebben a fázisban ne épülnek. A piac,
a fizetóKépes kereslet függvényében "folyamatosan
épülnek ki a szolgáltatások, létesülnek új munkahelyek, mindannyiunk várakozására.
Orgovány László
Logiszol Kft.
Ügyvezető igazgató
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KertészkedóKnek

A szolnoki Panteon VII.

..

SZATHMÁRY GYÖRGY
1928-ban született Szolnokon. A Verseghy Ferenc
Gimnáziumban érettségizett. Tému lmány ai t a Pázmány Péter
Tudományegyetem történelem-filozófia szakán folytatta 1948-as
internálás áig. Sohasem titkolt politikai nézetei miatt már ekkor
összeesküvéssel vádolták. Héthavi internájác; után szabadult, s
minthogy egyetemi tanulmányait nem folytathatta, szórakoztató
zenészként helyezkedett el szülővárosában .
1952-ben ismét letartóztatták:. s egy koncepciós per vádlottjaként
először tizenöt, másodfokon tizenkét évi börtönbüntetésre
ítélték. (A vád rendszereIlenes összeesküvés volt.) Tatabányán,
Vácott raboskodott.
Bár gimnazista kora óta írt verseket. költészete a börtönben, a
hasonlóan érző. gondolkodó rabtársak között teljesedett ki.
Legszebb verseit, fordításait a váci rabköltők kézzel írott
könyvei, az un. "Füveskert"-kötetek őrizték meg.
(Titkon másolt. egypéldányos antológiákból 1956-ban három
kijutott Nyugatra. A forradalom és az emigráció költészetével
kiegészült nyugati Füveskert-változatok az ötvenes-hatvanas
években, hét országban tíz - magyar, német. orosz, magyar-olasz.
spanyol, norvég. dán és angol nyelvű - kiadást értek meg.
Magyarországon először a bécsi változat jelent meg 1988-ban.
Az eredeti, hiteles ős-Füveskert csak 1995-ben látott napvilágo t.)
1956 nyarán Szathrnáryt - négyévi börtön után - feltételesen
szabadlábra belyezték. A Kádár-rezsimben sohasem találta meg
a helyét; csalódottan. egészségében megrokkanva bátat fordított
a költészetnek is. Hosszú betegség után 1990-ben halt meg. t\
Fővárosi Bíróság Katonai Tanácsa 1992-ben megsemmisítette az
ítéletet. 1995-ben poSZtUIllUSZ a Hazáért Érdemkeresztet, 1997ben az 1945 és 1956 közötti években tanúsított politikai hely tállásáért és a nemzeti ellenállásban való részvétejéért "A Szabad
Magyarországért Érdemkereszt a Nemzeti Szalagon" kitüntetést
aclományozták: neki.
Költői rebabilitációjára is csak balála után, a rendszerváltást
követően került sor. Először a Stádium CÍmű folyóirat 1991. évi
1- Száma szentelte neki Börtönök költői CÍmű rovatát, közreadva
néhány versét az egykori rab költőtárs , Tóth Bálint tanulmányával (A maharadzsakumár. Portré Szathmáry Györgyről). 1993ban a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata jelentette
meg az egyik kézírásos váci füzet Szathmáry-ciklusának fakszimiléjét (Szathmáry György versei , Füveskert: virágok - lányok
- istenek). Fogsága előtt írt verseiből is ízelítőt adott a "Füveskert
1954-1995 ,. CÍmű antológia, amely a hiteles váci kéziratok közzétételén túl hat költő pályaképének bemutatására is vállalkozott
(Stádium Kiadó, Bp. 1995.).
Mííveinek legteljesebb kiadása Szolnok város és a Stádium
Kiadó közös gondozásában. 1998-ban jelet meg "Sejtések
könyve" cÍlllmel, aIl)ely a költő veseinek és rnűforclításainak
gyűjteménye.

Írta: Rékasy Ildikó, a sejtések könyvének szerkesztője
Készítette: Szabó Imrefia Béla szobrászmíívész (2005)
Adományozó: Szathrnáry Judit, a költő testvére
Adoinányozás ideje: 2005. április ll.
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beszélgettünk a jó gyümölcsterés a fákróllehullottgyüinölcsökről. Utána olvastunk - és közreadjuk ezt a tanácsot. Igaz "kinőttünk" a
tanáccsal a gyümölcsfáknál, de nem árt tudni.
A gyümölcsfák - bőséges virágzás és jó megtermékenyülés
után - jelentősen több gyümölcskedvezményt hoznak létre,
mint amennyit fel tudnak nevelni és be tudnak érlelni. A
fölös gyümölcsmennyiség egy részétől a fák a tf?rmészetes
gyümölcs ritkulás Cjúniusi gyümölcs hullás) útján - emberi
beavatkozás nélkül - megszabadulnak.
A megmaradó gyümölcskezdemények elhelyezkedése
azonban nem mindig kedvező: lehet a fának olyan ága,
amelyen túl sok gyümölcs mutatkozik, és ezek egymástól
nem képesek kifejlődni. Ilyen helyen válik szükségessé a
gyümölcsritkítás. Erre a célra rendelkezésre állnak már
méséről,
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vegyszerek is, de a kiskertekben most és a jövőben is a kézi
gyiirnölcsritkítás látszik a leggazdaságosabbnak.
Gyümö1csritkításra az alma-, a körte-, a kajszi- és az őszi
barackfákon van leginkább szükség. Általános szabály,
hogy a gyümölcsöket annyira kell megritkítani, hogy a
szomszédos gyümölcsök - teljes kifejlődésük után - ne
érjenek össze.
Az a1ma- és körtefákon a gyümölcskezdemények öthatosával bogernyőben állnak. Egy bogernyőből csak a
legfejlettebb gyümölcs kezdemény t hagyjuk meg, a többit
pedig a kocsányelvágásával (ollóval) távolítsuk el.
A kajszi- és az őszibarackfákon a túl s(írű álló és apróbb,
kedvezőtlen elhelyezkedésű gyümölcskezdeményeket
óvatos csavarással választj uk le a terméSrészréíl.
'
Nagy termés esetén nem kell a gyümölcsritkítást egyszerre
elvégezni; a fa számára kedvezőbb, ha ezt a radikális beavatkozást két-három részletben hajtjuk végre.
Olykor felvetődik az aggály, hogy a gyi.irnölcsritkitás
csökkenti a termés mennyiségét. Ez azonban indokolatlan,
mert a gyümölcsritkítás után megmaradó gyümölcsök
nagyobbra nőnek, szebben szÍneződnek. Ízesebbre érnek,
és így a termés mennyisége nem csökken - sőt többnyire
még gyarapszik is. A ritkítás következtében eléíállö
minőségjavulás pedig pénzben is kifejezhetéSen gazdaságossá teszi ezt a - ma még csak a gyakorlott kertészek által
végzett - munkát.

VÁLLALKOZÁSA ISMERT

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKEL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENÖ HIRDETÉSSZERVEZÖINKNÉL.
Szolnok, SzapáIY út 23. 1/36. Telefon: 20/30/70/9476-48'1
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FŰSZERNÖVÉNYEK HÁZI TARTÓSÍT ÁSA

Akiskertekben, ládikákban, cserepekben nagy gonddal termesztett, vagy a piacon nagyobb mennyiségben
vásárolt fűszernövényeket nemcsak tavasztól őszi b'
a
hanem ősztől tavaszig szeretnénk még aránylag frissen élvezni, illetve célszerúen felhasználni. Sajnos a
legtöbb házban nem ismerik ennek a lehetőségét, és a
még jól hasznosítható növények is kárbavesznek ..
Pedig megvan erre a különböző, jól bevált tartósítási
módszerek. Természetesen ezek a módszerek függnek
attól, hogy hol élnek - vidéken, városban, családi
házba, lakótelepi lakásban stb. -, hol alakásunk.
Ennek megfelelően a tárolási lehetőségek a
következőle: házi nyers tárolás, szárítás, sózás, hlftés,
savanyítás f.
Sózás
A friss fűszernövények tartósítására régóta használt
eljárás. A sózásnak elsősorban vízelszívó hatása van ..
Ha sózott, tartósított növényekkel főzünk, ügyeljünk
arra, hogy sót az ételhez egyáltalán nem, vagy csak
nagyon keveset adjunk.
.
Sózásos kO~lZerválásra majd minden fűszernövény
alkalmas. Altalában így konzerváljuk a zöldségpetrezselymet, a zellert, a hagymát, a kaprot, a
tárkony t, a paprikát, a répaféleségeket, a vegyes
leveszöldségeket és a salátanövényeket. Lehet
többfélét is összekeverve besózni, de fontos, hogy
ezek kipróbáltak, ízlésünknek megfelelőek legyenek.
A sózás menete a következő: a növényeket gondosan
megmossuk, majd szikkadni hagyjuk. Szikkadás után
lapostányéron vagy mCianyag lapon - mert a fa a
növénynedvet magába szívja - a növényeket apróra
vágjuk. Utána rakjuk le - lehetőleg cserépedénybe és
rétegezve sóval szórjuk be. Üvegbe csak akkor
tesszük, ha az sötétszínú. Vigyázni kell, mert néhány
növény fényérzékeny. 100 gramm növényhez 8mosás
előtt) 20-25 gramm sót számolunk. A vágott
növényeket az edényben összekeveljük. Ha a növény
nedvtartalma nagy, akkor több sót használunk (30
gramm). Végül az edényt jól lefedjük. Az így eltett
növényeket gyakran ellenőrizzük, bár a gyakori
használat maga is l!legadja a kontrolllehetőségét.
Használat előtt a felesleges sótartalmat kimoshatjuk.
A szárazon sózott fűszernövények használata nagyon
egészséges. A legújabb vizsgálatok bizonyítják, hogy
a konyhasó kevésbé okoz kellemetlenségeket a
szervezetben, ha növényi káliumsót is tartalmaz,
illetve ha olyan ételeket fogyasztunk, amelyben ezek

a növényi sók benne vannak. Ezért jönnek
mostanában divatba a növényi fúszeres sók. Ezek a
fűszerkészítmények módot nyújtanak arra is, hogy a
sótalan ételt egy sószegény trend keretében ízesebbé,
élvezhetóbbé tegyük.
Nyugat-európában elterjedt, és nálunk is terjedóben
lévő fűszeres sókból bemutatunk mi is néhányat:
Zellersó. A leginkább kedvelt fűszersót zellergumóból
állítják elő. A ledarál t és megszárított zellergumót
konyhasóval összekeverjük. Az arány megegyezik a
nyers sózáskori aránnyal, de ízlés szerint ezt
módosíthatjuk. A sókeveréket leveles gumóból is
készíthetjük, ennek színe sötétebb. Szokás ezenkívül
még pirított zellermaggal is keverni. Ezek természetesen ízben némileg eltérnek egymástól, de a jellegzetes
zelleraroma jellemző marad. Lehet a zellersóhoz egy
kis majoránnát is tenni, így zamatosabb ételízesítő
lesz.
Fokhagymasó. Konyhasóból és pirított fokhagymából
készített keverék, amely a friss fokhagyma minden ízés illatanyagát tartalmazza. Sülteket, salátákat,
leveseket, pirított kenyeret ízesíthetünk vele, de újabban divatba jött a grill ételek sütés utáni fűszerezése is.
(Óvatos használatot igényel!)
Vöröshagymasó. Szárított és őrölt vöröshagymával
ízesített sókeverék. Mindenre használható, ahol az
ízesítés a vöröshagymát megkívánja. Használata
azoknál is jó, akik a friss vagy pirított hagymát nem
bírják.
Sózott fűszerkeverék. Amerikai mintára különböző
fűs"zerekkel (bors , paprika, petrezselyem stb .),
valamint hagymával és fokhagymával ízesített konyhasó. Húsételek, halak, szárnyasok, tojásételek,
pikáns saláták és mártások ízesítésére alkalmas.
Sózott zöldségkeverék. l kg petreiselyemgyökeret,
25 dkg zellergumót, 25 dkg karfiolt, 25 dkg kelkáposztát, 25 dkg sárgarépát, 25 dkg karalábét, 5 db
paradicsompaprikát, 5 db. Zöldpaprikát megmosunk
és húsdarálón átdarálunk. Elkeverjük 50 dkg sóval és
jó szorosan lenyomkodva üvegekbe töltjük. 3-4 Iter
levesbe egy evőkanállal vehetünk ízesítőü1..
Paradicsomkrém. A jó érett, de kemény paradicsompaprikát teljesen kitisztítjuk a belső erektől és magvakból, majd húsdarálón ledaráljuk. l kg tisztított
paprikához 20 dkg sót számítva összekeverjük, üvegekbe töltjük és lekötj ük. Ételek ízesítésére eaész
b
évben használhatj uk. Szokás kevés paradicsomot is
~ozzátenni. Így nemcsak ételízesítő, hanem jó színező
IS.
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Savanyítás
A fűszer- és zöldségnövények legrégibb és nagyon
elterjedt tartósítási módja. Savanyítani leginkább a
paprikát, az uborkát, a zöld paradicsomot, káposztát
stb. szokták. Legfontosabb eszköz az ecet és a só,
amelyekhez ízlés szerint még fehér- és feketeborsot,
kaprot, babérlevelet, köményt, mustárt, vékonyra
vágott tormát, vasfüvet, szőlő- és meggy levelet stb.
használhatunk.
Nézzünk néhányat ezek közül.
Ecetes uborka. Apró, 6-8 cm-es frissen szedett,
egészséges uborkákat több vízben megmos unk és
üvegbe helyezünk. Kaprot, tormát, gyömbért, meggyfalevelet, hosszú csöves paprikát rakunk közéjük ízlés
szerint. l liter vízhez 3-4 dl 10%-os ecetet, 2 dkg sót
és 4 dkg cukrot számítunk.
Paradicsompaprika ecetben. A szépen kifejlett, húsos
paprikákat szeptemberben rakjuk el ecetbe. Jól
mossuk meg, vízben azonban ne hagyjuk állni. Szárait
vágjuk rövidre, és egészben hagyva rakjuk nagyobb
üvegekbe. Minden liter vízhez 4-5 dl ecetet, 3 dkg sót,
3 dkg cukrot számítunk. Az ecetes vizet felforraljuk,
lehiÚjük és a paprikákra öntjük. Hogya paprikák ne
emelkedjenek fel a vízben, két pálcikát helyezünk
keresztbe az üveg hajlásába. Tetejére 2 cm vastagságban olajat öntsünk. Ha kihűlt , kössük le. Felbontás
után az ecetes vízben továbbra is megmarad a paprika, így nem szükséges egyszerre elfogyasztani.
Vegyes zöldségfélék savanyítása. A savanyúságba
zöld paradicsomot, paprikát, uborkát, zellergyökeret
és zöldbabot teszünk. Az egészet szeletekre
vagdaljuk, jól összekeverjük, majd megfelelő
nagyságú edénybe rakjuk és rétegekként besózzuk. A
keverék 10-12 órai állás után levet eresz, ekkor újra
jól kinyomkodjuk. Tiszta edénybe téve, felerész forró
vízből és felerész ecetből készült lével leöntjük.
Ezután 24 óráig megint állni hagyjuk és újra kinyomkodjuk. Üvegekbe rakjuk és az üveg aljára, tetejére pedig meggylevelet, borsot, babérlevelet teszünk.
Végül feltöltjük forró, ízlésszerint savanyított ecetes
vízzel.
IIűtés,fagyasztás
'i

A legtöbb fűszer- és zöldségféle házi tartósításának ha rövid ideig is - legkíméletesebb, az eredeti állapotot leginkább megőrző módja a hűtőszekrényben
történő hűtés és fagyasztás.
A hűtés tartósító célját azzal éri el, hogy a romlást
előidéző folyamatokat nagymértékben lelassítja.
Hátránya viszont. hogy csak rövid ideig hatásos. Az e
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célból szedett, vágott vagy vásárolt növények
legyenek érettek, fr1ssek, egészségesek, tiszták és
épek. A tárolásra nem alkalmas növényt azonnal fel
kell használni.
Petrezselyem, zeller, zöldpaprika, paradicsom, zöldhagyma stb. a hűtőszekrényben perforált műanyag
tasakban vagy alufóliában néhány napig tárolható
romlásmentesen.
Gyorsfagyasztási eljárással hűtőszekrényünk mélyhűtő részében is lehet néhány fűszer- és zöldségfélét,
akár hónapokig tárolni. Több növény 8majoránna,
bazsalikom, borsika, kakukkfű, zsálya) azonban nem
bírja a nagy hideget (-10-20 oC), és így ezekkel
készülő ételek maradékait sem lehet hosszabb ideig a
hűtóoen tárolni. Mélyhűtéshez jól záró papírdobozt,
műanyag tasakot, alufóliát vagy cellofánzacskót kell
használni .. A mélyhűtött- növényeket használat előtt
felengedni nem kell, mert fagyasztott állapotban
azonnal elkészíthető (kivétel: salátafélék).
Lehet a fűszer- és zöldségnövényeket ma
hűtőszekrény mélyhűtő részében megmosva és esetleg megvágva fagyasztani is. Itt a fagyaszott
növényeket akár hónapokig is lehet tárolni. Legjobb a
növényeket alufóliába tenni, mert így higiénikusabb
és biztonságosabb a raktározás. Hosszú fagyasztás
után alaposan vizsgáljuk meg a felhasználandó
növényféleségeket.

Ki találta fel?
Ahogy ezt 1934-ben írták.
"
Aru-automata
A változatos kivitellí, bonyolult szerkezetű áruautomaták őse Heron ókori filozófus szenteltvíz
automatája, mely lényegileg kétkarú emelóoől állt. Ha
a szerkezet nyílásába megfelelő súlyú pénzdarabot
dobtak, lenyomta az emelő egyik karját, a másik kar
pedig szabaddá tette a víztartó kifolyónyílását, melyből egy bizonyos mennyiségű víz folyt a hívő kezére .
Eközben azonban a pénzdarab leesett a karról, az fel ugrott és elzárta a nyílást. Az első modern áruautomatát P. Everitt angol mechanikus szerkesztette a
XVIII. század végén? Gyufacsomagokat árusított.

Névjegykártyától a plakátig! Prospektusok, újságok, szóró/ap ok, dossziék, borítékok, levélpapírok
üzleti nyomtatványok, tömbök, képes/ap ok, oklevelek, meghívók, be/épőjegyek, igazo/ványok...
Reklámtáblák, kirakatdekorációk, zászlók, reklám pólók, autódekorációk, öntapdó matricák,
CD-DVD borítók, egyedi nyomtatást fóliázást, CD-DVD írást és reklám fotózásf válla/unk!
-15-

hiszen még három évszázada sincs, hogy a bölcsőjét ringatták, míg a bor már több mint hétezer éves tekintélyes korral
büszkélkedhet. Természetesen a néhány száz esztendő alatt
Pezsgő
mindig a siker, a csillogás és a pompa párjaként vonult be a
Angol írásmódja: Champagne, sparkling wine (habzóbor) .
történelembe és amindennapjainkba.
Ezt a bölcsőt Párizstól, a világ fényes fővárosától nem
A pezsgő névadója Dom Pérignon szerzetes, akit a pezsgő
atyjaként emlegetnek. A pezsgő (champagne) - olyan faj átja
messze, a történelmi Reims városánál ringatták. Itt a lankás,
a bornak, amelynél a bor második érése magában a palackban
békés tájon, ahol a francia Királyok tucatjait koronázták meg,
megy végbe. Az alapborokat (cuvée) ún. tirage- likőrrel
áll még a templom, ahol ezt a különleges borféleséget
(élesztő és cukor) vegyítik, aminek hatására válik szén"feltalálták". Itt, a hautvillers-i . apátság pincemestereként
savassá.
munkálkodott Dom Pierre Pérignon, a pezsgőkészítés atyja.
Hála fáradhatatlan munkájának, számos sikeres és számtalan
Franciaországban csakis Champagne vidékéről származó
szőlőfajtákból készítik. Ezek szakszerCí házasítása, valamint a
sikertelen kísérletének eredményeképpen forradalmasította a
hosszú ideig tartó érlelés i folyamatá tesz igazán különlegessé
borászatot, és ő büszkélkedhet elsőként a mai pezsgőhöz
az ·i nnen származó pezsgőket. Gyártanak azonban jó
hasonlatos ital lészítésével is . A szénsav~s bor ugyan már
minőséglí pezsgőket Spanyolországban, Németországban,
régóta létezett, hiszen a meglehetősen hlívös éghajlati adottsáOlaszországon és Magyarországon is például. A Cava egy
gok következtében az erjedés sokszor csak a szüretet követő
1970-ben bevezetett elnevezés, a hagyományos, azaz palacév tavaszán fejeződött be, de ez a bor akkoriban selejtnek
kos erjesztésCí és érleléslí pezsgők:re Spanyolországban. A
számított. Bár a Benedek-rendi szerzetesnek nem sikerült ezt
Cava pezsgők szinte kizárólag helyi fehér szőlő-fajtákból a hibát kiküszöbölnie, de alapos megfigyelései alapján dolMacabeo, Parellada, Xarel-Io - készülnek. Stílusukban, illat
gozta ki a szőlők házasításának rendszerét, (amit a szakma
és ízvilágukban Champagne-t idézik, <ím annál többnyire
cuvée készítésnek hív), ő készített először kék szólőből fehérkönnyedebbek és frissebbek. Egy száraz Cava
_ '___-_-"'" bort, ami a pezsgőkészítés egyik érdekessége
nem csak remek aperitif ital, de fehérhúsú
(ugyanis, ha a kék szőlő héja nem érintkezik
szárnyasokból és halakból készített ételekhez
huzamosabb ideig a musttal, így nem festi a
is nagyszerCí kísérő lehet.
mustot sötétre). Dom Pérignon atya volt az
A pezsgőt hCítve, 6-8 Celsius-fok között szolelső, aki tudatosan használta a parafa dugót, ezt
gáljuk fel, ezért legjobb, ha egy vízzel és
valószínííleg spanyol, portugál rendtársaitól
jéggel félig telt pezsgősvödörben hCítjük kb. 20
leshette el, akik akulacsaikat dugaszolták vele,
percen át.
mert addig szokás szerint kenderrel vagy olajos
rongyokkal zárták le a hordókat esetleg
Készítési eljárások/pezsgőtípusok
l. palackos erjesztés - klasszikus módszer
palackokat. Persze nem volt elegendő a dugót
(méthode champenoise, méthode classique)
"feltalálni", amely a pezsgőt hermetikusan
2. tankban erjesztett pezsgő (méthode charmat,
elzárta a külvilágtól, de a dugót maradásra is
enve close)
kellett bírni, nehogy idő előtt pukkanjon. Első
3. Asti módszer (méthod rurale) - a magas
próbálkozásként dróttal rögzítették a parafa
cukortartalmú must az elsődleges erjesztés
dugót az üveghez, de ez a nedves pincékben
során válik szénsavassá
hamar elrozsdállt... és Bummm... Majd ezt
Ízelnevezések cukortartalom, édesség szerint
megelőzendő, bekenték a drótkengyelt zsírral (EU-előírások)
ezt viszont az egerek előszeretettel megrág"bmt nature", "naturherb", "bruto natural", "pas dosé" ,
csálták. A megoldást végül az jelentette, hogy a palack száját
"dosage zéro", "dosaggio zero": kevcsebb mint 3 g/l (a
a drótkengyellel együtt viaszba mártották, és ez mind a rágmásodlagos erjesztéshez egyáltalán ncm adható cukor)
csálók, mind a rozsda, na és persze a túlnyomás ellen is
- "extra brut", "extra herb" , "extra bruto":, O-6 gil
hatékonynak bizonyult. Pérignon atya úgy tapasztalta, hogy él
- "bmt", "herb" , "bruto": kevesebb mint 15 g/l
bor h(ívös kiegyensúlyozott hőmérsékleten kiválóan fejlődik,
- "extra dry", "extra trocken", "extra seco": 12-20 g/l
ezért a borokat lassan, egyenletesen és hosszasan érlelte (az ő
- "sec", "trocken", "secco", "asciutto", "medium dry" , "semi
idejében az egész borkészletet a következő szüretig elfoseco", "meio seco" : 33-50 g/l
gyasztolták vagyeladták). Mivel a terület igen fontos
- "doux", "mild", "dolce", "sweet" , "dulce" , "doce" : több mint
kereskedelmi útvonalon fekszik, így az átutazók elmesélé50 g/l
sei ből halotta, hogy az iparosodó Angliában a legtöbb helyen
Legismetebb márkák: Dom Pérignon (francia), Schlumberger
már nem fával, hanem szénnel fíítötték a kemencéket, így a
(francia), Mod De Chandon (francia) , Roedcrer, Cinzano
sokkal magasabb hőmérsékleten tartósabb üveg volt készÍl(olasz), Mumm (francia), Fran<;:ois (francia)
hető, amely jobban ellenállt a pezsgőben lévő széndioxid
Érdekesség: a pezsgő és a Dom Pérignon története
magas nyomás ának. Akkoriban az apátság pincéjében a
A világ legismertebb francia pezsgője. A hagyományok és
palackok javarészt felrobban tak az érlelés folyamán, és csak
minden nyolcadik pezsgősüveg kecsegtetett a buboréko~
mindenekfelett a kiváló minőség szimbóluma lett. Az
ínyencek a világ legelőkelőbb italának tartják.
varázsával. Nem maradt más hátra, ezután csak az erős
A champagne a borok királynője, mondhatnók királylány a,
palackokat használták föl az apátságban.
folytatj uk ...
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NÓKnek
Jó és rossz SZÉNHIDRÁTOK
Egyesek a zsírszegény ételek fogyasztásának dacára ,is hízna~.
Az elmúlt évek során divatba jött fogyókúrák - sok feherJe, keves
szénhidrát - nagy vihart kavartak szakmai körökben. A
fogyókúrás könyvek szerzői (sokszor maguk is orvosok) az
elhízás leafóbb okának a szénhidrátokat tartják. A dietetikusok
szerint az;nban ez teljes sületlenség. Egy kulcsfontosságú dologról azonban mindkét tábor megfeledkezik: nagyon is sok függ
attól, milyen szénhidrátot fogyasztunk, és hogy testünk hogyan
reagál azokra.
Bizonyos szénhidrátok molekulái szorosan felfűzött gyöngyszemekből állnak, más szénhidrátoknak viszont faágszerűen elágazó
molekularendszere van. Az elágazó szénhidrátokat a szervezet
pillanatok alatt glükózzá (a testet üzemanyaggal ellátó cukorrá)
alakítja, így hirtelen nagy energiamennyiséghez jut. Ez kiválóan
megfelel egy erőteljes futás előtt, de a szervezet folyamatos
táplálására nem alkalmas.
A glükózzá alakulás sebességének mutatója a glükózfelszívódási
index, a GI. (Azért index, mert a szőlőcukor felszívódásához
viszonyítjuk az egyes ételek vércukoremelő képességét.) A lassan lebomló etelek indexe alacsony. Ezek pontértéke a 100-as
pontrendszerben kevesebb, mint 50. Ilyen például a 22 pontos
cseresznye. A gyorsan lebomló szénhidrátok indexe magas.
Vigyázzunk minden olyan étellel, melynek 70-nél magasabb
pontszáma van! (PI. a kalács 72 pontos!).
Miért káros ak a magas GI-vel rendelkező szénhidrátok?
A probléma ott kezdődik, amikor a szénhidrát lebomlik és a
vérbe glükóz áramlik. A glükóz felbukkanása a vérben arra
készteti a hasnyálmirigyet, hogy inzulint bocsásson ki. Az
inzulin az a hormon, amelyik a glükóz t szállítja a sejtekbe. Ha a
szénhidrát Ol-je magas. nagy mennyiségű glükóz árasztja el a
testet, válaszképpen rengeteg inzulin termelődik, s ez a hormonmennyiség idővel méginkább növeli a vércukorszintet. Megnő a
diabétesz, az érbetegségek és a keringési problémák kialakulásának veszélye.
Egy. nemrégiben közreadott brit vizsgálat kimutatta, hogy .az?k
az emberek, akiknek az átlagosnál magasabb a vércukorszm~Je,
kétszer olyan nagy valÓSZÍnűséggel halnak meg szívbetegségben, .
mint az alacsony vércukorszintte1 rendelkezők. A magas GI
elhízás t is okoz, mivel hirtelen energiához juttatja a szervezetet,
melyet hamarosan nagymértékű energiacsökkenés és éhségérzet
követ, s ilyenkor fordulhat elő, hogy megesszük a második Sport
szeletet is.
A fentiek alapján úgy tűnh et, hogyaszénhidrátellenes tábornak
van i baaza. A ......glükóz rossz a szervezetnek, tehát fogyasszunk
...
....
minél kevesebb szénhidrátot. Ugyanakkor a lassú, hosszu tavu
cukorkibocsátás nagyon is egészséges lehet. SŐt. Tudományos
vizsgálatok kimutatták, hogy az állandó vércukorszint valójában
védi az ereket és csökkenti az éhségérzetet.
Az emberek eay
része ráadásul különösen érzékenyen reagál
a
b
.
maaas
GI-s
szénhidrátokra.
A
népesség
egyharmadánál
az
Ilyen
b
•
,
szénhidrátok hatása a szervezetre még károsabb, ők ugyams un.
X-szindrómában szenvednek, mely a 2-es tÍpusú cukorbetegség,
a magas vérnyomás, az elhízás és az érelmeszesedés talaján
kialakult sZÍv- és érrendszeri betegségek együttes előfordulását
jelenti
Ezek az egvéne érzéketlenek a saját szervezetük által termelt
inzulintöbbÍetre. az inzulin nem tud hatékonyan mú1cödni, ezért a
., miatt nagyobb az esélyük a kóros
helytelen cul.: e
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elhízásra, szívbetegségekre. Az ő esetükben a hirtelen megjelenő
nagy mennyiségű inzulin nagyobb szénhidrátfelhalmozásra
készteti a szervezetet, vagyis a szénhidrátokat testük zsírként
fogja tárolni.
Lehet, hogy úgy érzi: egyetlen adag krumplipürétől is azonnal
meO'vastaO'odik a combja, mégsem lehet igazán biztos abban,
ho;y túlérzékeny az i~zulinra. Az X-szindróma jelenlétét az
orvosok rendszeresen vizsgálják. Sajnos leginkább az ételek
szénhidráttartalmára koncentrál unk, pedig a cukorfelszívódási
index az, amely igazán mérvadó. A szakemberek azt tanácsolják,
leaalább
háromévenként ellenőriztessük vérünk koleszterin- és
ö
trigliceridszintjét.
. .
Ha a triglicerinszint 1,7 mmoVI-nél, a kolesztennszmt 5,2
mmol/l-nél magasabb, érdemes konzultáini orvosával. A kockázatot növeli, ha családjában előfordult cukorbetegség, szívbetegség, túlsúlyosság vagy magas vérnyomás.
.
Ha nem is szenved inzulinérzékenységben, fontos, hogy odaflgyeljen a szénhidrátokra, hiszen mindenképpen befolyáso,lj~k
testsúlyát és egészségi állapotát. Természetesen fontos a kalona,
azaz a tápérték is, de ne feledje, hogy az alacsony GI-s ételek
fogyasztása kiegyenlítettebbé teszi a szervezet energiaellátását és
kiküszöböli a gyakori hirtelen éhségrohamokat, melyek nassolásra késztetnek bennünket. Ezt az étrendet azért is könnyű
betartani, mert nem kell lemondani a szénhidrátokról. Vagyis a
megfelelő, alacsony glükózmutatójú ételekből a lehető legtöbbet,
a magas pontszámúakból pedig a legkevesebbet fogyasszuk. .
Figyeljen a számokra! Nézze meg a táblázatban, hogy melYIk
étel milyen értékű! Nincs bűvös határérték, amelyet nem lehet
túllépni. Próbáljon rendszeresen alacsony értékű ételeket választani. Keresse a teljes őrlésű lisztféléket és az ezekből készült termékeket.
Figyeljen az arányokra! Még a szénhidrátfogyasztáson alapuló
fogyókúrák is elfelejtik azt az egyszerű tényt, hogy egyszerre
többféle ételt szoktunk fogyasztani. A magas Gl-s ételeket, ha
nem tud meO'lenni
nélkülük, fogyassza az alacsony értékűekkel
b
.
,
együtt, így kiegyenlítődik az inzulintermelődés. Tegyen a pIzzara
friss zöldséget, a vaníliakrémre nyers gyümölcsöt.
Változtasson főzési szokásain! Minél keményebb az elfogyasztott gabonaféle, annál jobb. A tésztát jobb inkább ~ev~sbé
megfőzni, mint túlfőzni, így jobban ellenáll az emesztoenzimeknek, csökkentve az inzulintermelődést.
Élelmiszerek GLÜKÓZFELSZÍVÓDÁSI INDEXE pontokban
megadva
Az 55 pontnál alacsonyabb ételek távoltartják az éhségérzetet.
Ha magas Ol-s (70 feletti) ételt fogyaszt, kombinálja alacsony
indexűvel.

90 - 100 pont
malátacukor, burgonyapürépor, főlt burgonya,
méz. gabonapehely, kukoricapehely. rizspehely, valamint minden
cukros (üdílŐ-) ital
70 - 90 pont
feMr- és félbarna kenyér, zsemle, kifli,
Abonett, ostya, kétszersült, sós sütemények. kekszek, édes
müzli, pudingpor, tejberizs, fehérliszt, főn tésztafélék (kivéve
spagetti és makaróni) kalács, szőlő, szacharóz (az utóbbi csak
fele részben tartalmaz glükózt, a másik fele "diétás" fruktóz)
50 - 70 pont
zabpehely, kukorica, főtt rizs, feketekenyér,
banán, natúr (cukrozatlan) gyümölcslé.
30 - 50 pont
tej , joghurt, kefír, a legtöbb hazai gyümölcs,
,,'
spagetti, makaróni, tejszínes fagylaitok
30 pont alatt
fruktóz, szorbit, lencse, bab, borso, szoJabab,
dió, mogyoró, korpás műzli, színes főzelékek, saláták, cékla,
retek, paprika, paradicsom

70/317·2305
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mentes légkörben; - olyan foglalkozásokat biztosítsunk számukra, amelyeken a bennük fölmerülő
életvezetési, lelki kérdésekre is hasznosítható választ
kapnak.

A Kornéliusz Háza Missziós
Közhasznú Egyesület
drogprevenciós programja

A program hosszú távú céljai a következők:
- a programba bekapcsolódó fiatalok maguk IS
képessé váljanak az önálló problémamegoldásra;
- saját tapasztalatuk alapján bajbajutott társaik
hatékony segítőivé válhassanak.

Az 1996-ban induló program a Metodista Egyház
szolnoki lelkészének, Hecker Róbertnek több mint két
évtizedes múltra visszatekintő drogprevenciós
tevékenységének tapasztalatai alapján született. A
program szervezői és munkatársai olyan önkéntesek,
akik
a
keresztyén
hit
talaján
állnak.
Tevékenységükben fontos motiváló tényező, hogy
mindazon fiatalok felé is nyitottak, segít6készek, akik
nem mondhatóak vallásos érdeklődés űnek.

Elérhetőségeink:

Telefon: 06-20-98-88-133
Fax: 06-56-513-225
E-maiI: robert.hecker@yahoo.de

Az egyesület tevékenységét az elnökség koordinálja,
összekapcsolódva a tevékenységben aktívan részt vállaló egyesületi tagsággal, valamint a külső segítóKkel.
Az egyik legnagyobb svájci drogterápiás központ, a
Best Hope vezetője, Peter Danzer, szakmai tanácsadóként és rendszeresen visszatérő előadóként segíti
munkánkat. A program cé1csoportját azok a hátrányos
helyzetű 14-18 éves fi~talok alkotják, akiknek fokozottan segítségre van szükségük a serdülóKorral természetesen együtt járó önkeresésben, személyiségépítésben, a kortárs csoportokhoz való kapcsolódásban.
Az egyesületünk 2003 óta részt vesz a Kábítószerügyi
Egyeztető Fórum munkájában. Drogprevenciós
tevékenységet három színtéren folytatunk: két korcsoporttala Kornéliusz-sportkörben, a Kereskedelmi
Szakközépiskolában működtetett filmklubban, illetve
a Bowling-Center patronálása általlehetővé tett tekefoglalkozáson. Patronáljuk az abonyi állami gondozottak sportkörét is, melynek foglalkozásait egy külső
segítőnk vezeti. Nyaranta táborozni visszük a fiatalokat. Összesen 50-60 fiatalt érünk el programjaink
révén. Három középiskolával van rendszeres kapcsolatunk: itt élménybeszámolókon, tanári értekezleteken
ismertetjük programunkat. A területen dolgozó szakemberek számára külföldi előadók segítségével rendszeresen továbbképzést ajánlunk föl.
A program rövid távú célja az, hogy elérjük azokat a
fiat.alokat, akik hasznos időtöltésre, bensőséges
közösségélményre vágynak, füst-, drog-, és erőszak-
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A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN
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ISMERTSEGE NOVELESEBEN HIRDETESEINKKEL SEGITSEGET NYUJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENÖ HIRDETÉSSZERVEZÖINKNÉL.
70/582-8110
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Amikor a gyermek utcára lép ...
/forrás: OKBT kiadvány/
Kedves Szüló"}{!
A közlekedést is tanulni, tanítani kell. Kérjük, figyelmesen nézzék át gyermekükkel cikkünket és beszélgessenek a témáról.
Ne felejtsék el: a gyermek a közlekedésben is el sősorban az Önök példáj ából tanul.

Az

ut

tú lsó

A lcisgyereknek. nincs ve- soha ne szólftsák
széfytudata, ezért rászorul a ;,::~~ 9~:á~~~' és
feinónek. védelmére.
jenek oda hozz.!.

A
Keresd meg a helyes fejtartást és párosítsd a törzsekkel. A ceruzababák segítenek... A helyes megfejtést küld el szerkesztöségünkbe! lsd. hátul

Gyakran a::~_ ~a ak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb, mint gondolná, melyben
segítsége: _~ ' . a KRIMINALlSZTIKAI-, SZAKÉRTŐ i IRODA. Különböző szaké rtő i ágak képviselői szaktanácsadói ,
illetve sZG: .:- '" é emyényt készítünk független igazságügyi szakértőkkel.
- _ magánnyomozási igényükhöz segítséget nyújtunk Magyar- és Nemzetközi Detektív Szövetség tagsággal
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rend e lkező

magánnyomozókkaL

ÚjSÁGUNKAT AZ ALÁBBI HELYEKEN TALÁLHATJÁK MEG
Garden Hotel - Tiszaliget
Bozsó Pékség, Vegyesbolt - Verseghy út I Ostor út (Földhiva/nlntíl)
Somogyi ABC - Somogyi út 18.
Korona Patika - Dózsa György út Ady E. út sarok
Bohácsi BT. Virágüzlet - piac
"Fantázia" Festékbolt - Ságvári krt 20.
Kiss András órásmester - Ságvári krt 12.
Persona női divatáru - Ady E. út Ivott jűtőmííl
Music Box - Pelikán Hotel-i butiksor
Mirage Esüvőszervező Iroda - Batthyány u. 14.
Mister Minit - Skála Áruház
Oláh Károly órásmester - Skála Áruház
Monogram Gravírbolt - (Centrum oldala) Ságvári krt. 2.
Elektro Pont - "Fehér Ház" hátsó bejárat
Euronics - Baross út (MKB Bank mellett)
Mátyus Kft. Írószerbolt - Szapát)'-Baross lÍt sarok
1001 Non Stop Élelmiszerbolt - Szapáljl út 26.
Aranyműves 1 Ékszerüzlet - Szapáry út 26.
Kelemen József órásmester - Szapár)' .ll 26.
Karaokee Club - Szapáry út 20.
Karakter Kft. - Szapáry út 6.
Kamélia Drogéria - Szapáry út 2.
Borostyán Étterem - Szapát)' út 23.
CAR-TOUR Utazási Iroda - Szapáry út 25-29.
Express Utazási Iroda - Szapár)' út 23.
Fodrászat és Kozmetika - Árkád üzletsor
"Szövet Varázs" Méteráru 1 Lakástextil bolt - Árkád üzletsor
Éva divatáru - Árkád üzlelsor
"Harisnya" üzlet - Árkád üzletsor
K & K Cipóbolt - Árkád üzletsor
Cipőjavító műhely - Magyar úl. 4.
Tikett jegyiroda - Magyar út 5.
"Shunfa" Kínai Áruház - Kossuth tér
Soft Ker. Irodatechnika Számítástechnika - Kossuth tér 3.
Tisza Copy 1 Sharp Szaküzlet - Ady E. út 18.
Chiovini Galéria - Arany 1. út 6. sz.
Aqua Vízisport Hajófelszerelés és Motorcentrum - Arany út 15.
FERRAT Számítástechnika - Sütő út ll.
Otherside Reklámgarflkai Stúdió - Sütő u. 8.
Kerékpár szaküzlet - Sütő u. 7.
Háztartási és Festékbolt - Sütő u. 17.
Fehér Béla műszerész - Mária út
Trikkulira Festék Szaküzlet - Sóház út l.
Hexxa Computer Szaküzlet - Sóház út l.
Polgári Kávézó - Óvoda u. 71b.
Reinchart Lóránt Vadászpuskaműves és Géplakatos - Sóház út 5.
Elektro Pont - Interspar Áruház
TESTA ROSA caffé - Jnterspar Áruház
Mosoda 15 asecl - CORA Áruház
Párizs Parfüméria - Cora Áruház
Fotó Galéria Fotó Kft. - Baross LÍt 26.
MAGENTA Nyomdaipari és Műszaki Szaküzlet - Baross út 26.
Nádas Etterem - Aradi Sándor utca
Znameez Pénzügyi Szolgáltató Kft. - Ostor u. 6.
Igazságügyi Hivatal - Oslor u. lIb
Hársfa Gyógynövény Üzlet - Széchényi lktp., Orosz Gy. u. 3.
"Életfa" Egészségtár - Széchényi lktp., Orosz Gy. u. butiksor
Gyöngyház Kozmetika - Hunyadi u. 73.

Filmelőhívás
9x13~as

nagyítás
1Ox15~ös nagyítás
13x18-as nagyítás
15x21-es nagyítás
20x30-as nagyítás

250.~

Itekercs

25.-/db
35.-/db
SO.-/db

60.-/db
250.-/db

Akár 1 óra alatt isI
Digitális hordo~óról és filmről is.

Expressz szolgátatásunk:
1 tekercs 24 felvételes kidolgozás 1600.1 tekercs 36 felvételes kidolgozás 1900.-

Ajándék film + ajándék album
+ 1 db sorsjegy
Nyári akciónk szeptember 30-ig tart!
Nyitvatartás:
H-·P : 8-18 óráig
Szo.: 9-14 óráig
Cím: Szolnok, Baross út 26.

Előző

havi nyertesünk:
Szabó Nikolett - Tószegi lakos

KVÍZKÉRDÉS
Kérdés: Küldje be a gyermek Közlekedési rovat helyes
megfejtését. (A nyeremény t a Szolnok városi RKKBT ajánlottajel)
Megfejtését akiadóhoz - Szolnok, Szapáry u. 23. I./36 leadhatja, postán megküldheti 2006. szeptember 20-ig.
Nyeremény egy S-méretű fényvisszaverő mellény.

Thlajdonos,

főszerkesztő:

Boros Péter Gábor . Kiadó: Boros és Boros Bt.

Cím: Szolnok, Szapáry u. 23., Telefon: 30/9476-487 / E-mail: 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: grafika_otherside@yahoo.com

