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OKTÓBER - magvető hava
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Őszhó - nevezték így is az esztendő tizedik havát.

Októberben gyakori a szép idő, ilyenkor a vénasszonyok nyarát szokták emlegetni. Az október név
az antik római naptár nyolcadik havának nevéből
származik. A csillagászoknak a tizedik hónapunk a
"Skorpió-hava", a meteorológusok őszutóként emlegetik, a székely naptár "magvető havának" nevezi,
míg az október régi magyar neve "Mindszent hava",
de sok száz évvel ezelőtt előfordult a "Borvető hava"
elnevezés is.

NOVEMBER - enyészet hava -;//
A régi római naptárban ez a kilencedik hónap volt,
innen származik a november név.
A hónap uralkodó csillagképe a Nyilas, ezért a csillagászok gyakran e néven emlegetik a novembert. Az
őszutó, Szent András hava a november régi magyar
nevei, a székely naptár pedig az enyészet havaként
említi.
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December - Álom hava "December az esztendők tizenkettedik, a polgári év utolsó , az egyházi év utolsó hónapj a."
A "falusi" disznóvágás A munka gyümölcsének, az élelem, a
család összetmtásának,,,A vidéki porta téli ünnepe - a disznóölés. . ... A visító disznóhanggal különleges nap köszönt a
családra."
Mikulás napja " December 6 - Miklós napja ..... A karácsonyi
ünnepkör első jeles napja .. .. "
Advent "Advent latin eredetű - adventus - szó, megérkezést
jelent. ... . . ."
December 13 - Luca napja "Ehhez a naphoz számos szokás
kapcsolódik ..... "
December 24-26 Karácsony "A karácsonyi ünnep két forrásból született. Az egyik elem igen ő s i .. . "
December 31. - Szilveszter " . .. napja, derűs vidám nap, az
óesztendőt .... "
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HEVES ÉS KÜLSŐ-SZOLNOK VÁRMEGYE
TISZAI JÁRÁSÁNAK NEMZETŐR EI A
SZABADSÁGHARCB AN
A maI Jász-Nagykun-Szolnok megye jelentő
területei 1848-49-ben Heves megyével alkottak
közös megyét, amelyet Heves és Külső-S zolnok
Törvényesen Egyesült Vármegyéknek neveztek.
Ennek a kettős vármegyének a legnagyobb járásához, a Tiszaihoz tartoztak azok a települések.
amelyek az egykori Külső-Szolnok vármegyét alkották. Települései: Tiszapüspöki, Törökszentmiklós,
Tiszabő, Fegyvernek, Tiszaroff, Tiszabura, Tiszaderzs,
Alattyán, Tiszaszőllős, Tiszaörvény, Tiszafüred,
Tiszaigar, Tiszaörs, Kócsi-puszta, Tiszaszentimre,
Abád, Szalók, Kenderes, Szolnok, Besenyszög, Szajol,
Nagykörü, Kőtelek, Mezőtúr, Kétpó, Csépa, Tiszasas,
Szelevény, Vezseny, ' Tiszavárkony, Cibakháza,
Tiszaug, Tiszaföldvár, Tiszakürt, Tiszainoka,
Nagyrév, illetve a most Békéshez tartozó Dévaványa,
valamint a Heves részét képező Tiszahalász, Poroszló,
Tiszanána, Sarud, Kisköre és Pély.[l]

A nemzetőrséget a pozsonyi országgyűlés (XXII.
tc.) a "személyes és vagyonbátorság, a közcsend és
belbéke" biztosítása, vagyis belső rendészeti feladatok ellátása érdekében hozta létre. A törvény a
nemzetőrséget a kormány hatáskörébe rendelte, azon
belül gróf Batthyány Lajos miniszterelnök rendelkezése alá került. Irányítására hozta létre az Országos
Nemzetőrségi Haditanácsot, amelynek előbb báró
Ottinger Ferenc cs. k. vezérőrnagy, majd báró Baldacci
Manó ezredes lett a vezetője. A nemzetőrség országos
szintű megszervezése - a törvényhatóságok közreműködésével - erre a szervezetre hárult. Több helyen
azonban már az áprilisi törvények kihirdetése előtt
megindult spontán módon a nemzetőrség megalakulása. Ez pozitív reagálás volt a március 15-i pesti forradalmi eseményekre. A Tiszai járásban 3 településen

indult ez meg. Az április 10-i egri me=_-e: 'özgyűlésen
Szolnokon 184, Kenderesen 80, Törö '-zentrniklóson
18 fős nemzetőrségről számoltak be. Szolnokon rendre ügyelő választmány is alakult, amely már április
6-án azzal a kérelemmel fordult a Mini zteri Országos
Ideiglenes Bizottmányhoz (továbbiakban MOIB),
hogy a helyi nemzetőrség őrszolgálatot teljesíthessen
a óraktáraknál. Ezt Blaskovics Gyula április 13-i
. IOIB -nak írt jelentése szerint meg is kezdték.[2]
Ez a nemzetőrség azonban nem a XXII. tc. alapján
zen·eződön. Az ennek megfelelő szervezésre az
intézke é eket Batthyány április 21-én adta ki. Ennek
során a meg .a árazott vagyoni és egyéb feltételeknek
megfelelő zemélyeket össze kellett írni. Az összeírásokat a megyei állandó bizottmány május 2-án
rendelte el. Ez úgy történt. hogya fő- és alszoigabírák
mellé a megyei '
ó izottmány egy tagját delegálták, akik települé"r<5: 'e e "lé -re ján-a végezték el az
összeírást a helyi elöljárók é_ 3 lelké zek egít égé\'el.
Pl. Szolnokon az ös zeírásr H
y Kázmér al zolgabíró és Bogyó Gusztáv lett ki~e ö \"e. de helyettük azt
városrészenként helybeli ö ze'~ó ir..o:::1· -égezték
el. A miniszterelnök áprili _ l-é _ eg: - izam:ll rendeletet is kiadott, amely azt tartalmaz: hogy csak
azon településeknél kell megkezdeni az ö--zeírást,
ahol az nem ütközik ellenszen\'be. Blas '0 -: ~- Gyula
alispán május 7-i jelentése szerint a Ti zai ~árásban az
összeírás 14 településen volt megkezdhetó Szolnok,
Mezőtúr, Törökszentmiklós, Kisköre, Alattyán. Pély,
Tiszapüspöki, Besenyszög, Kenderes, Ti zafüred,
Tiszabő, Nagykörü, Kőtelek, Dévaványa). A problémákat a Tiszai járásban elsősorban az okozta hogy a
volt jobbágyok, tévesen az urak által rájuk kényszerített 30 éves katonaságnak fogták fel a nemzetőrségi
szolgálatot. A megy ei állandó bizottmány május 25-i
ülésén Blaskovics alispán arra szólította fel az összeíró
biztosokat, hogy a kihagyott helyeken "az öszveírást
ujabban kisértsék meg, s azt csupán akkor függesszék
föl, ha előre bocsátott föl világositás és buzditás után is
a lakosság többségénél általános ellen zenvet tapasztalnának" .[3]
Ezen felszólítás után május utolsó és június első napjaiban elkészültek az összeírások. Ezeket júliusban és
augusztusban felülvizsgálták, s az utólagos korrekciók révén általában jelentősen csökkent a települések
nemzetőreinek a száma. Különösen igaz ez Szolnokra.
Egyes településeknél csak az első, másoknál pedig
csak a felül bírált összeírás ismert. Fegyvernek, Kétpó.
Szelevény és Kócsi-puszta esetében egyik összeírás
sem ismert.

Gyakran adódhatnak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb , mint gondolná, melyben
segítséget nyújt a KRIMINALISZTIKAI·, SZAKÉRTŐi IRODA, Kü l önböző szakértői ágak ké pviselői szaktanácsadói,
illetve szakértői vélemyényt készítünk független igazságügyi szakértőkkel.
Magánnyomozást végzünk, vagy magánnyomozási igényükhöz segítséget nyúitunk Magyar- és Nemzetközi Detektiv Szövetség tagsággal
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Szolnokon elhalt,
eltemetett honvédek és
császári katonák 1848/49-ben
(Október 6. emlékére)
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc katonai és
polgári áldozatairól máig nincsenek pontos kimutatások.
Leginkább 40-60000 fő közötti számok ismeretesek, de
ezek is inkább csak becsiésen alapulnak. Máig nem feltártak és feldolgozottak az egyes települések anyakönyveiben
lévő adatok, így összesítésük sem lehetséges. Szolnok
esetében is ez a helyzet, bár itt két ütközet is lezajlott, és
a városnak a küzdő felek által állandóan használt kórházában is több tucatnyian pusztultak el, részint harctéri sebesülés ben , részben járványos betegségekben. A római katolikus egyház anyakönyvei mindazonáltal számos itt elhalt
polgári személyt feltüntetnek. Az alábbiakban a magyar, a
császári, a bizonytalan hovatartozású, és a polgári halottak
kimutatását közöljük.
Magyar honvédek elhalálozás a városunkban 1848 közepétől 1849 végéig kimutatható.
Szolnokon és környékén a délvidéki harcok miatt már
1848 nyarán már jelentős nemzetőr alakulatok mozogt~k, főleg október elejéig. November-december folyamán
VIszont a honvédség szervezése folyt. Az év végéig az
alábbi elhaltakat említették:
l. 1848. júl. 31. - 20 év feletti debreceni önkéntes, fürdés
közben a Tiszába fulladt.
2. 1848. szept. 9. - Kristóf Flórián, 24 év, nemes nemzetőr, Heves megye (Besnyő).
3. 1848. okt. 4. - Bodó István, 37 év, honvéd, Heves m.
(Nagyfüged), véletlen halt meg.
4-6. 1848. nov. 8. - Mészáros János hv., 24. zászlóalj 3.
század, - Mészáros Mihály hv., 24. zj. 3. szd., - Adler
Mátyás hv., 24. zj. 5. szd.,
7-8. 1848. nov. 9. - Balogh Dániel 24 év, hv., 24.zj.5.
szd, Kecskemét, - Kajda János hv., 24. zj. 3. szd.,
9. 1848. nov. 10. - Matusz Imre 22 év, hv., 24. zj.
10. 1848. nov. ll. - Veress János 22 év, hv., 24. zj. 5.
szd., Dunavecse.
ll. 1848. nov. 12. - Szabó János, 24. zj. 2. szd.
•
13. 1848. nov. 13. - Sulyák Mihály 20 év, hv., 24. zj. 6.
szd., Fejér m.
14. 1848. nov. 15. - Erdődy János hv., 24. z} 3. szd.
15. 1848. dec. 27. - Idegen ajkú ismeretlen honvéd.
1848 folyamán tehát Szolnokon 15 elhalt magyar nemzetőrt és honvédet anyakönyveztek, zömükben a 24.
honvédzászlóalj katonáit. Ez az alakulat Jászberényben
alakult meg, s utóbb Bem erdélyi hadseregéhez került.
Novemberben feltüntetett elhaltjaik talán az alakulat átvezénylése miatt kerültek ide.
1849-ben már jóval több elhalttal találkozunk hiszen
előbb január és április, majd július-augusztus folyamán
a vidék hadműveleti területnek számított, ahol kisebb
összecsapások is folytak.
16-17. - 1849. jan. ll. - Frideviczky Félix, 40 év, lengyel

százados. - Ismeretlen hv.
18-19. 1849. jan. 12. - Bary (?) István 35 év, hv. - 1849.
jan. 12. Kiss János 20 év, hv.
20. 1849. jan. 20. - Bará\h Márton 22 éves hv., 44. zj.
Komárom m.
21. 1849. ápr. 26. - Ismeretlen hv., 3. zj.
22-25 . 1849. máj. 5. - Szalai Sándor huszár, Ferdinánd
huszárezred. - Csadós Ferenc hv., 5. zj. 6.szd., Torna m.
- Szakolczay József 28 év, hv., Vaskút (Bács m.) - Papp
János hv., 47. zj. 4. szd.
26. 1849. jún. 9. - Kolombo István, vadász.*
27. 1849. jún. ll. - Keberlata Miklós, olasz fogoly, majd
hv.
.
28. 1849. jún. 14. - Antonovics Illés, vad., Itália.*
29. 1849. jún. 16. - Vranyák Ferenc, vad., Steczinska
(Csehorsz.)*
30-32. 1849. jún. 19. - Saffientine Ferenc 29 év, vad.,
Itália. - Stepani Lukács 25 év, lengyel lovas, Galícia. Aroretto Lajos, Kress lovas, Itália. *
33. 1849. jún. 26. - Kiss János 21 év, trénújonc.
34. 1849. jún. 28. - Mocsy János 28 év, hv., 104. zj.,
Szentes (Csongrád m.).
35. 1849. jún. 30. -Nacsa József 30 év, nemzetőr,
Szeged.
36. 1849. júl. l. Nyerges Pál 19 év, 92. zj. 4. szd.,
Nagykőrös.

37-38. 1849. júl. 2. - Veress Endre 28 év, Dom Miguel
gyezr., Nagykálló. - Dulczu Domonkos 20 év, vad.,
Itália. *
39-41. 1849. júl. 3. - Papp Ferenc 33 év, 92. zj. l. szd.,
Kecskemét. - Istellár Ferenc 20 év, vad., lengyel. * - Bahr
Endre fővadász, Eszék. *
42-43. 1849. júl. 5. - Nyetisna Cutin 20 év, 94. zj., Kővár
vidék. - Stephan Endre 24 év, 94. zj., Abaúj m.
44. 1849. júl. 7. - Koschil Ferenc 22 év, tüzér.
45. 1849. júl. 8. - Barilla Endre 27 év, 94. zj., Zemplén
m. - Kolveny Mihály, 94. zj.
~7. 1849. júl. 9. - Gaál Mihály 23 év, Bocskay huszár
tIzedes, Földes (Szabolcs m.)
48. 1849. júl. ll. - Zsivrányi István 19 év, nemzőr.,
Borsod m.
49-50. 1849. júl. 12. - Lengyel István 24 év, 96. zj. Dovák Zsuzsanna 28 év, 13. zj. honvédnő, Máté István
neje, Hernádnémeti (Zemplén m.)
51. 1849. júl. 13. - Bozóky János 29 év, 96. zj. főhad
nagy.
52-53. 1849. júl. 16. - Hornyák János 21 év, 3. zj., Pázlin
(Zemplén m.) - Pintér Pál 34 éves, 3. zj., Pest.
54. 1849. júl. 17. Krisnyák Sámuel, 3. zj. puskaműves,
Törökbecse.
55-56. 1849. júl. 22. - Tóth István 45 év, szabad huszár,
Szabolcs m. - ??? főhadnagy, Tiszakeszi, Borsod m.
57-58. 1849. júl. 23. - Ruzicska József százados, Perczel
hadsegéde. - Velem Ilie, 103. zj. 3. szd., Kikinda.
59. 1849. aug. 14. Lipcsey Borbála 25 év, közkatonásznő,
Végh Ferenc neje, Szolnok.
60. 1849. szept. 5. Neviczky Zsuzsanna 26 év, közhonvédnő, Berkó József neje, Szolnok.
61. 1849. dec. 5. Staszny János 25 éves, elbocsájtott

honv.
A két szolnoki ütközetben elhalt ellenséges katonákat
a jelek szerint nem itt temették el. Az első alkalommal
csak néhány személyről volt szó, ám a március 5-i csatában elesettttknél már más volt a helyzet. Az anyakönyvi bejegyzés szerint a mintegy 400, Zagyvába szorított
császári katona adatai az "Isten Könyvében" vannak
bejegyezve, ámde az már mindenképpen elgondolkodtató,
hogy az ekkor itt elesett honvédekről nem történik említés.
A 3. szegedi zászlóalj, Damjanich legendás alakulata itt
feltüntetett néhány elesettje is jóval később elhalt sebesült
lehetett.
Feltűnő viszont az 1849 április 24-én behívott 50.00'0
újoncból felálló új alakulatok halottjainak megjelenése a
nyár folyamán. Főképp a Cegléden alakult 94. zászlóalj
katonái fordultak itt elő nagyobb számban, valamint a júliusban Perczel Mór tábornok által Szolnok alatt összevont
tartalék hadtest alakulatainak katonái. Emellett elgondolkodtató az itt eltemetett 3 "közhonvédnő" kérdése.
. Valószínű, hogy nem fegyveres szolgálatot v áll altakról ,
hanem markotányosnőkről, és egészségügyi személyzetről
lehetett szó. Közvetve bizonyítják ezt a betörő cári hadak
tisztjei, akik rendre megállapították, hogy a honvédség
alakulatait sok nő kísérte.
A város lakói közül legalább hárman haltak meg harci
cselekmények következményeképp. 1849. január 28-án
S. Papp Ferenc 57 éves földműves az első szolnoki csatát
követően , avisszavonuló magyarok által felgyújtott tiszai
híd oltás a közben lezuhant, és agyonzúzta magát. Két nappal később emlékeztek meg a 14 éves Zelenka Annáról,
és a 17 éves Führer Mátyás halászfiúról. Mindkettejüket
ágyúgolyó sebezte halálra, feltehetően a Szolnokra újra
bevonuló császáriak és a honvédség közti tüzérségi párbaj
során.
A császári hadifoglyok közül itt elhaltakat a tavaszi hadjáratot követően említenek. Feltehetően sebesültekről,
valamint kolerában megbetegedettekről volt szó, akiket itt,
a kórházban ápoltak. Ezek a következők:
l. 1849. máj. 18. - Lechner János közvitéz, Kaesz (?)
gyalogezred.
2-3. 1849. máj. 28. - Rozenschlögel Menyhért fuvaros,
Blumenthal (Cseho.). - Luksina János közv. , Ferenc
József gyezr., Horváto.
4. 1849. jún. 1. - Schützky Julius, 25 éves.
5. 1849. jún. 5. - Medello Péter, 24 éves; Galícia.
6. 1849. jún. 14. - Mankovics Péter 50 éves, l. bánáti
határőr gyezr. liorváto.
7-9. 1849. jún. 16. - Cranier Jako 28 éves, Wilhelm
gyezr., Kalnicki (Galícia). - Ecklendorfer Lipót 28 éves,
Hessy (?) gyezr., Krems (Felső-Ausztria) . - Partek József
40 éves, Prinz Georg gyezr., Orlovácz (?).
10-12. 1849. jún. 17. - Martini József 32 éves, vad.,
Laibach (Karinthia) . - Marko Lazar 25 éves, 29. gyezr.,
Galícia. - Kodemka Jakab 30 éves, szekerész, Morvao.
13. 1849. jún. 20. - Vraniczitz Jakab, l. bánáti határőr

gyezr., Horváto.
14. 1849. jún. 26. - Rakovicz 1iksa. L bánáti határőr
gyezr., Horváto.
15. 1849. jún. 28. - Stipter János __ é~es. Latour gyezr.,
Cseho.
16-17. 1849. jún. 30. - Weinerberger _-. _-. \·ad., Cseho.
- Hauptman Márton 41 éves, Hohenloe gyezr., Laibach
(Krajina).
18-21. 1849. júl. 3. - Csenger Márkus 31 éves, Moja (?).
- Tirchy Antal 43 éves, ráé, Kikinda. - Barota Sebestyén
31 éves, Moksesca (Itália ?). - Perotka Ágoston 22 éves,
tüzér, Cseho.
22. 1849. júl. 5. - Rupich Mihály 26 éves, Horváto.
23. 1849. júl. 6. - Millich Illés 20 éves, l. bánáti határőr
gyezr. Hováto.
24. 1849. júl. 7. - Verbauer Ferenc szluini határőr gyezr.,
Horváto.
25. 1849. júl. 8. - Sztanich József 23 éves, Vellenthon (?)
gyezr. Cseho .
26. 1849. júl. 9. - Vetkovics Jakab 19 éves, határőr,
Horváto.
27. 1849. aug. 2. - Labrovics Lőrinc 29 éves, Császár
könnyűlovas, Grodek (Lengyelo.)
28. 1849. aug. 4. - Priesch József tüzér, 5. tüzérezr.,
29-30. 1849. aug. 21. - Schreiber Sándor, Cseho. Schneider János 23 éves, Palestrini gyezr., Cseho.
31. 1849. aug. 31. - Pellart Vencel 21 éves, Palestrini
gyezr., Cseho.
32. 1849. szept. 8. - Názor Antal 24 éves, Vrbna könnyűlovas .

33. 1849. szept. ll. - Iron Jozefa közvitéznó, Thun
Károly neje.
34. 1849. okt. 24. - Hoeschner Wilhelm 30 éves, 24.
gyezr., főhadnagy.
35. 1849. dec. 5. - Hrinko Turcsinovics 30 éves, János
főherceg dragonyos, Galícia.
36. 1849. dec. 10. - Machille Lenárd, Estei Ferdinánd
gyezr. gránátos, olasz.
Elgondolkodtató, hogy a kórházban elhaltak között sok
esetben azt sem tudták eldönteni, hogy az illető melyik
oldalon harcolt. Ez utalhat az itteni zsúfoltságra, hanyagságra, de az emberiességre is.
1-3. 1849. jún. 6. Három személy temetése, honvéd vagy
hadifogoly.
4-6. 1849. júl. 8. Három nem azonosított személy.
7-12. 1849. júl. 9. Hat nem azonosított személy.
Összesítésünk alapján elmondható, hogy Szolnokon a
szabadságharc folyamán legkevesebb 61 honvédet és
nemzetőrt, 36 császári, valamint 12 ismeretlen katonát,
illetve 3 harci tevékenység nyomán elhalt polgári személyt
temettek, illetve anyakönyveztek. Úgy tűnik azonban,
hogy ezek az itt elhaltaknak csak egy részét tartalmazzák.
Névsorunkat főképp az 1849. március 5-i ütközet elhaltjaival kellene bővítenünk.
Bagi Gábor

Gyakran adódhatnak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb, mint gondolná, melyben
~egítséget 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
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re ndelkező

magánnyomozókkal.

1848/49 Emlékezete
A Magyar Golgota:
ARAD, 1849. október 6.

Dr. Szabó János
"Szabadságunk letűnt napvilága,
Te vakító nap a század delén,
Nem pazaroltad sugarad hiába,
Bár vak sötétbe halt az égi fény,
Eszméiden nem győzött az enyészet,
Örökbe hagytad halhatatlan részed,
Fényeddel fényt hint késő századokra
A tizenhárom vértanú alakja."

neve mindörökre arany betűkkel íródott be történelmünk
legfényesebb lapjaira, és amelyet minden generációnak
ismernie kell, amíg magyar él e földön. - Azon a gyászos
napon, az aradi vár északi sáncában golyó által végezték ki
Lázár Vilmos ezredest, gróf Dessewffy Arisztid, - eleméri
és ittebei Kiss Ernő és Schweidel József tábornokokat,
- míg a vártól délre, a Maros árterén akasztotta fel Franz
Bott, a brünni hóhér lovag Poeltenberg Ernő, Török Ignác,
Lahner György, Knezich Károly, Nagysándor József, gróf
Leiningen-Westerburg Károly, Aulich Lajos, Damjanich
János és gróf Vécsey Károly tábornokokat.

Idézzük most fel a hős tábornokok alakját, életpá1yájuk
utolsó két évének felvillantásával - a. kivégzés
sorrendjében.

Az orosz cári segítséggel levert magyar szabadságharcot
követő kegyetlen megtorlás nyitányaként -a bécsi forradalom
kitörése és Latour hadügyminiszter bécsi felkoncolásának
évfordulójára időzítve -, 157 éve, 1849. október 6-án
végezték ki Aradon - felségsértés és esküszegés vádjával
- az oroszok előtti világosi fegyverletétellel vérig sértett
báró Julius Jakob von Haynau táborszernagy rendelkezése
alapján azt a 13 honvédtábornokot, akik a júniusi cári
beavatkozás utáni egyre kilátástalanabb katonai helyzetben
is hűek maradtak a független magyar kormánynak tett
esküjükhöz, és életüket is hajlandók voltak feláldozni a
magyar szabadság szent ügyéért.

Haláluk napja nemzeti gyásznap Magyarországon és
a mostani 157. évfordulón kitüntetett kötelességünk a
vértanú tábornokokra való kegyeletes emlékezés, kiknek

Lázár Vilmos honvédezredes a Torontál vármegyei
Nagybecskereken született l815-ben , vagyontalan
magyar-örmény nemesi családból. 1848-ban jelentkezik
a honvédseregbe, és 1849 februárjától már utászkari
őrnagy. Áprilisban a Zemplénben állomásozó csapatok
parancsnoka, június közepétől pedig dandárparancsnok
a 9. hadosztályban. Ezredesi rangját augusztus közepén,
a temesvári csatavesztés után kapja Bem tábornoktól.
Katolikus, nős, 3 gyermek apja. A golyó által kivégzettek
csoportjában 34 évesen ő volt az első.
Dessewffy Arisztid honvédtábornok, az Abaúj vármegyei
Csákányban született, 1802-ben magyar nemesi családból.
A szabadságharc kitörésekor a sárosi lovas nemzetőrséget
szervezi, majd a honvédek sorába áll. A téli hadjárat során
tanúsított helytállás áért ezredesi kinevezést kap, a: tavaszi
hadjárat alatt az I. hadtest hadosztályparancsnoka lesz,
1849. június l-én nevezik ki tábornokká a IX. hadtest
parancsnokaként. Evangélikus vallású, nős. 47 évesen a
golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a második.
Eleméri és ittebei Kiss Ernő honvédtábornok, Temesváron
született 1799-ben, dúsgazdag magyar-örmény nemeSI

Exkluzív környezetben takarítást végző hölgy, családi ház, lakás kézi takarítását
vállalja Szolnok és vonzáskörzetében. Telefon: 06-30/462-3327
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családból. 1848-ban a császári és királyi 2. (Hannover-)
huszárezred parancsnoka Nagykikindán és ezredével az
elsők között kezdi meg a küzdelmet a délvidéki szerb
felkelők ellen. Tábornokká 1848. októberében nevezik
ki. 1849 januárjában a pancsovai vereség után felmentik
a bánsági hadtest parancsnoksága alól, viszont érdemei
elismeréseként országos főparancsnok lesz, altábornagyi
rangban. - Katolikus vallású, gyermektelen. - 50 éves
korában a golyó által kivégzettek csoportjában ő volt a
harmadik.
Schweidel József honvédtábornok a Bács vármegyei
Zomborban született 1796-ban, vagyontalan német polgári
családból. 1848 augusztusában ő vezeti haza a cs. és kir.
4. (Sándor-) huszárezredet és rangidős tisztként felesketi
tiszttársait a magyar alkotmányra. A schwechati ütközetben
tanúsított bátorságáért a Honvédelmi Bizottmány október
28-án tábornokká nevezi ki és hadosztályparancsnok
lesz a fel-dunai hadtestnél. 1849 májusában Pest város
térparancsnoka. Bár a hadbíróság kegyelemre ajánlotta
- Haynau nem kegyelmeze,tt. - Katolikus, nős, öt gyermek
apja. 53 évesen a golyó által kivégzettek csoportjában ő
volt a negyedik.
Lovag Poeltenberg Ernő honvédtábornok, Bécsben született
1813-ban, osztrák nagybittokos nemesi családból. 1848ban huszárkapitány a 4. (Sándor-) huszárezredben, amikor
- tiltakozása ellenére - Magyarországra vezén ylik. Részt
vesz a Jellasics elleni hadműveletekben . Felesküszik a
magyar alkotmányra és haláláig hű marad a szabadságharc
ügyéhez. Végigküzdi a téli és a tavaszi hadjáratot ; április
végétől a 7. hadtest parancsnoka ezredesi, majd június
elejétől tábornoki rangban. Győrnél a legveszedelmesebb
állásban aratta legszebb sikerét. Tagja az oroszokkal
tárgyaló delegációnak Világos előtt. - Katolikus vallású,
nős, 3 gyermek apja. - A hóhér elsőnek szólftotta. 36 évet
élt.
Török Ignác honvédtábornok, a Pest vármegyei Gödöllőn
született 1795-ben, kisbirtokos magyar nemesi családból.
Hadmérnöki akadémi át végzett Bécsben, kiváló erődítési
szakember volt. 1848 szeptemberétől Komáromban
vár~rődítési igazgató és októberben csatlakozik a vár
őrségével a honvédsereghez. 1849. január végétől tábornok
és a komáromi erődítmény parancsnoka. Buda bevétele
után a vár erődítéseit az ő tervei alapján rombolják
le. Májustól a honvédség hadmérnöki karának helyettes
vezetője, júliustól pedig főparancsnoka. Katolikus vallású,
nőtlen. A hóhér másodiknak szólította. 54 éves volt.
Lahner György honvédtábornok 1795. október 6ánszületett a Turóc vármegyei Necpálon, német polgári
családból. 1848 nyarán a szerbek ellen harcol, majd
szeptembertől a Honvédelmi Minisztériumba kerül és
hamarosan hadfelszerelési és fegyverkezési főfelügyelőnek
nevezik ki. 1849 februárjában már tábornok. Nehéz
feladatát a lehetőségekhez képest kiválóan oldotta meg.
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Nevéhez fűződik a nagyváradi feg)"'ergyár felállítása és
a katonai események miatt a kormány költöztetésének
megszervezése is. Katolikus. nős. 1 gyermek apja.
Pontosan 54. születésnapján a felakasztottak között ő volt
a harmadik.
Knézich Károly honvédtábornok. a horvátországi VelikiGroljevacban született 1808-ban. hon'át katonacsaládból.
1848-ban a 34. gyalogezred századosaként lép át a
honvédseregbe, és Damjanich vezénylete alatt harcol a
szerb felkelők ellen. A szolnoki csata után ezredes sé léptetik
elő . A tápióbicskei csatában az általa vezetett dandár
foglalta el a Tápió hídját. A váci és a nagysallói diadalok is
részben az ő nevéhez fűződnek. 1849 májusában tábornoki
kinevezést kap, Buda visszafoglalásakor már a III. hadtest
parancsnoka. Kossuth erdélyi kormányzónak is kiszemelte,
de a katonai helyzet alakulása folytán a szabadságharc
végén a tartalék parancsnoka Tokaj térségében. - Katolikus
vallású; nő s , 2 gyermek maradt utána, amikor 41 éves
korában negyedikként felakasztották.
Nagysándor József honvédtábornok 1804-ben született
Nagyváradon, vagyontalan magyar nemesi családból.
1848-ben jelentkezik a nemzetőrségbe és Damjanichcsal
együtt harcol a szerb felkelők ellen és az itt tanúsított
kimagasló helytállásáért rövidesen alezredesnek, majd
ezredesnek léptetik elő. A tavaszi hadjárat végére már a
feldunai hadtest lovasságán ak parancsnoka, majd április
végétől az J. hadtest élére kerül tábornoki rangban. Buda

ostrománál személyesen vezeti hadtestét a győztes roham
alkalmával. - Katolikus vallású, nőtlen. - Ötödik volt a
sorban; 45 éves korában érte a halál.
Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok 1811ben született Hessen-Darmstadt nagyhercegség Ilbenstadt
városában, elszegényedett német főnemesi családból.
Felesége révén magyar honosságot szerez 1844-ben. 1848
őszén ezredének törzskarával Temes v árra rendelik, ahonnan
önként jelentkezik a honvédseregbe és a bánáti hadtestben
harcol a Délvidéken a szerb felkelők ellen. Részt vesz
Damjanich minden hadműveletében; 1849 februárjában a

Besenyszög, Damjanich u. 4·2. Telefon: 06-70/9476-487
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cibakházai átkelő védelmében személyesen vezeti csapatát,
de majdnem a császáriak fogságába esik. A szolnoki csata
idején már alezredes, áprilisban pedig ezredesi rangot
kap. A tavaszi hadjáratban tanúsított katonai erényei
elismeréseként június folyamán tábornokká léptetik elő .
- Lutheránus vallású - nős, 2 gyermek édesapja. A hóhér
hatodiknak szólította. 40 éves volt.
Aulich Lajos honvédtábornok, Pozsonyban született 1793ban, német polgári családból. 1848-ban a pozsonyi 2.
sorgyalogezredből vezényelték a Délvidékre a fellázadt
sZerbek ellen, majd október végétől már ezredesi rangban
a fel-dunai hadtest egyik hadosztályának parancsnoka.
A kápolnai csata előtt kapja meg tábornoki kinevezését.
Részt vesz a tavaszi hadjáratban. 1849 július közepén
Kossuth a hadügyi tárca élére nevezi ki. - Katolikus
vallású; nőtlen. - A hóhér hetediknek szólította; 56 éves
korában érte a halál.
DamjanichJános honvédtábornoka Temes vármegyei Stazán
született 1804-ben, szerb katonacsaládból. 1848 nyarán
őrnagyi rangban vesz részt a honvédsereg szervezésében és
a főként erdélyi ifjakból álló 3. (Szegedi-) honvédzászlóalj
kiképzésében. A szerbek fölött aratott fényes győzelmei
elismeréseként novemberben ezredes, decemberben pedig
tábornoki kinevezést kap. A szabadságharc legfényesebb
diadalai az ő nevéhez fűződnek: 1849. március elején a III.
hadtest parancsnokaként vívja ki a nagyfontosságú szolnoki
gyŐzelmet, amelyet áprilisban a tápióbicskei, az isaszegi,
a váci és a nagysallói követ. Bokatörése azonban májustól
megakadályozza a harcokban való további részvételét és
júliustól az aradi vár parancsnoklását bízza rá a kormány.
- Görög nem egyesült vallású; nős - gyermektelen. 45
évesen nyolcadik volt a sorban.
Gróf Vécsey Károly honvédtábornok Pesten született
1807 -ben, kisbirtokos magyar főnemesi családból. Apja
altábornagy, a magyar nemesi testőrség parancsnoka
Bécsben, nővére udvarhölgy, Ferenc József egyik nevelője.
Már 1848 májusától harcol ezredével a szerbek ellen és
októberben ezredesi rangot kap, december közepétől pedig
tábornok. 1849 januárjában erélyes fellépésével ő menti

meg a bácskai hadtestet a felbomlástól, majd a KözépTisza vidékére vezeti, ahol Damjanichcsal együtt vívja
meo-to a szolnoki ütközetet 1849. március 5-én. Ezt követően
Arad és Temesvár bevétel ével bízzák meg, amelynek
végrehajtása során Aradot kiéhezteti, de a temesvári
őrséggel nem bír- - A legsúlyosabb ítélet neki jut, mert
végig kell néznie társai kivégzését. - Katolikus vallású;
nőtlen, gyermektelen. - 42 évesen ő zárta be az akasztásra
ítélt tábornokok sorát.
Hogy milyen megdöbbenést és ellenérzést váltott ki a
kortársakból is ez a nyilvánvalóan primitív bosszúvágyból
eredő és felháborító gaztett, azt jól példázza az aradi várban
aznap keletkezett és a vértanúk nevének kezdőbetűit
összefoglaló onomasztikon: " PANNÓNIA! VERGISS
DEINE TODTEN NICHT, ALS KLAGER LEBEN SIE!"
(:Magyarország! Ne feledd Halottaidat, mint Vádlók élnek
Ők!:) Kossuth Lajos 1883. március IS-én nevezte el Aradot
a Magyar Golgotának és nekünk magyaroknak ez a súlyos
történelmi tragédia adja meg Arad jellegét ma is, amelyhez
a nemzet - Trianon ellenére is - sohasem lehet hűtlen!
A 157. évfordulón illik megemlékezni a kivégzés utá~
történtek ritkán idézett néhány fontosabb részletéről is.
A porig sújtott hozzátartozók közül többen is igyekeztek
a kivégzett tábornokok holttesteit az akkor még élő
szörnyűséges középkori szokás szerint a bakótól megvenni
a méltó eltemetés végett. Így még azon a rettenetes éjjelen
elszállították a vesztőhelyről gróf Vécsey (50 arany), gróf
Leiningen (13 arany) , Damjanich (300 forint) és Lahner
(300 forint) holttesteit, akik közül Vécseyt még azon
éjjel eltemették Aradon. Leiningent Monyorón helyezték
sírba és innen 1876-ban vitték át a borosjenői templom
kriptájába. Damjanich és Lahner holttesteit október 8-án
éjjel temették el a Károlyi grófok mácsai birtokán lévő
parkban. Kiss Ernő tábornok holttestét ugyancsak 8-án
éjjel emelték fel a sáncárokból és 9-én temették el Aradon,
majd 1855-ben Katalinfalvára vitték, onnan pedig 1871ben került át a bánáti eleméren épített új családi kriptába,
ahol azóta is nyugszik. Dessewffy Arisztid holttestét 1850
áprilisában emelték fel és a Bártfa melletti családi birtokon,
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a margonyai parkban helyezték örök nyugalomra. Ma is a
Felvidéken alussza örök álmát.
Ajeltelen sírban nyugvó többi vértanú földi maradványainak
felkutatására az 1860-as években mozgalom indult, de
eredmény nélkül és csak 1932-ben, a Maros áradása során
kerültek elő csontmaradványaik, valamint az akasztófák
kampószögei és szilánkjai. (Megjegyzem, hogy 1989ben, a 140. évfordulón, a Magyar Nemzeti Múzeumban
rendezett emlékkiállításon ezek a szomorú relikviák is
láthatóak voltak.) Az ekkor előkerült csontmaradványokat
is a Vécsey hamvait őrző kriptába temették el.
Lényeges változás ezt követően csak a 125. évfordulón
történt: 1974. október 6-án Dessewffy és Kiss Ernő
hamvainak kivételével, az ismert helyeken porladó csontok
összegyűjtésével 11 vértanú tábornok földi maradványait
ünnepélyes keretek között az 1881. október 6-án felállított
obeliszk oldalában temették el végső nyugvóhelyül.
Változás azóta nem történt, tehát most a 157. évfordulón
a már említett két tábornok kivételével valamennyien
Aradon alusszák örök álmukat.
Az aradi vértanúk mellett ugyanilyen fontos kötelességünk
megemlékezni gróf Batthyány Lajosról , az első
független felelős magyar kormány miniszterelnökéről is,
akit ugyanezen a napon végeztek ki Pesten az egykori
Neugebaude épületének udvarán, a mai Szabadság téren.
És eza sors jutott még további 20 magas rangú honvédtisztnek
is, közöttük Kazinczy Lajos honvédtábornoknak,
""tizenötödik vértanúnak", a költő Kazinczy Ferenc
legkisebb fiának, akit ugyancsak Aradon lőttek agyon
október 25-én. További több száz honvédtisztet ítéltek
halálra, az ítéletek legnagyobb részét azonban kegyelemből
húsz esztendei várfogságra változtatták. Így a birodalom
börtönei - a pesti Új épület, Olmütz, Josefstadt, Kufstein,
Theresienstadt, Munkács, Arad, stb . - megteltek magyar
politikai rabokkal.
A külföldre menekültek közül sokat távollétükben
ítéltek halálra és nevüket akasztófára kiszögezve tették
közszemlére. 1851. szeptemberében így akasztották fel
jelképesen - többek között - Kossuth Lajost, Mészáros
Lázárt, Perczel Mórt és Miklóst, Szemere Bertalant,
Andrássy Gyulát, Táncsics Mihályt és másokat. Végül
pedig több tízezer honvédet és tisztet közlegényként
évekre besoroztak a császári hadseregbe.
A szabadságharc azonban nem volt hiábavaló küzdelem:
a forradalom előtti állapotokat többé már nem lehetett
visszaállítani és a bukás ellenére a nemzetben nemcsak
tovább élt, de tovább erősödött is a szabadság és a
függetlenség eszméje. A magyarság pedig, bár hatalmas
véráldozatok árán és a nemzeti önrendelkezéstől
megfosztottan is, de elindult a polgári fejlődés útján, ha
nem is azzal a lendülettel és folyamatossággal, amely
1848. március IS-én elindította.
Az aradi vértanúkra emlékezés 1867-ig érthetően csak

titokban történhetett, a kiegyezés után azonban Október
6-a országos gyásznappá lett.
Természetesen csak ekkor nyílt leh etőség a vértanúk
nyugvóhely ének - vagyis a ves ztőhelynek a megjelölésére
is. Első ízben 1867 augusztusában egy 13 ágú kiszáradt
eperfával jelölték meg a helyet, majd ennek helyére
1869-ben került egy kisméretű eml é kkő, amelyet az
aradi honvédegylet állított fel a kivégzés dátumának
feltüntetésével. A negyedszázados évfordulón, 1874-ben

egy gúla alakú emlékoszlopot emeltek, de ez sem bizonyult
időtállónak. 1881. október 6-án állították fel az évfordulók
megemlékezéseken ma is koszorúzott sötétszürke gránit
obeliszket.
A vértanú k nyugvóhelyének megjelölésével egyidejűleg
merült fel egy méltó emlékszobor megalkotásának igénye
is. 12 év kellett azonban ahhoz, hogy közadakozásból
összegyűljön a szoborállít'ás költsége. A pályázatot elnyerő
Huszár Adolf váratlan halála folytán az emlékszobor
kivitelezését Zala György szobrászművész vállalta
magára 188S-ben, amelyet azután 1890. október 6-án, a
kivégzés 41. évfordulóján lepleztek le az egész országot
megmozgató fényes ünnepség közepette Arad főterén. Itt kell még röviden szólni arról is, hogy az emlékszobor
ügyével párhuzamosan mozgalom indult az 1848/49es ereklyék összegyűjtése érdekében is, amely idővel
tekintélyes gyűjteménnyé gyarapodott és szerencsére nem
esett áldozatul sem a világháborúk kártételeinek, sem
pedig alantas politikai indulatoknak.
Tekintettel arra, hogy az eltelt másfél évszázad alatt
a Vértanúk szobrának leleplezése volt a legnagyobb
szabású és országos jelentőségű megemlékezés a vértanú
tábornokok emléke előtt és a kormányközi tárgyalások
eredményeként reális esély mutatkozik az emlékszobor
újraállítására, a 157. évforduló alkalmából fontosnak és
tanulságosnak ítélem az akkori megemlékezés vázlatos
ismertetését az emlékszobor részletesebb bemutatásával
együtt.

507 1 Besenyszög, Damjanich u. 4'2.
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A képmellékleten is látható (5. oldal) Vértanúk szobra
gránit talapzata alsórészének párkányán helyezte el a
. művész a tábornokok arcképét, magán a talapzaton pedig
az aradi hősök véráldozatát szimbolizáló allegorikus
szoborcsoportot, amelyen elől az "Ébredő Szabadság"
- balra az "Áldozatkészség" -, jobbra a "Harckészség",
hátul pedig a "Haldokló harcos" allegóriája látható. A
négy alakzat közül emelkedik fel a középoszlop, amelyen
a főalak - a Hazát jelképező Hungária áll, jobbjában
tartva a Hősök által kiérdemelt tölgy- és babérkoszorút.
A középoszlopot még Nagymagyarország és Arad város
CÍmere ékesítette.
Az 1890. október 6-án meg tartott leleplezés re Arad város
vezetősége óriási országos ünnepséget hirdetett meg,
amelyen személyesen részt vett özv. Damjanich Jánosné,
gróf Leiningen Ármin, Dessewffy rokonai - Schweidel
fia, Albert, Lázár Vilmos tnostohalánya, Knézich Olga

férjével együtt. Az ország minden részéből sereglettek
a vendégek, csoportosan, különböző honvédegyletek
képviseletében, vagy éppen személyesen. Az egykori JászKun Kerületekből, amelyekből 1876-os közigazgatási
reform nyomán Jász-Nagykun-Szolnok vármegye alakult
- a vármegye 15 fővel -, ezen kívül Jászberény városi
1 fővel, Karcag város 1 fővel, Szolnok város 24 fővel,
Törökszentmiklós városa pedig 3 fővel képviseltette
magát, de ott volt Kiskunhalas városának 4 képviselője és

Czibakháza község 3 képviselője is. A küldöttek összesen
288 koszorút helyeztek el a vértanúk emlékére. Arad
városa sem azelőtt, sem azután ilyen ünnepséget nem
látott. Trianon után a román uralom 1924-ben a szobrot
eltávolította Arad főteréről. Az azóta eltelt több mint 70 év
folyamán a politikai szembenállás enyhülési szakaszaiban
az erdélyi magyarság részéről mindig felmerült a szobor
visszaállításának gondolata, de mindeddig eredmény nélkül
és a szobor lebontott darabjai ma is az aradi vársáncban
vannak. Új fejlemény az ügyben, Dávid Ibolya igazságügy
miniszter romániai tárgyalásainak eredményeként valós
reményünk lehet arra, hogy a szobor restaurálása és
felállítása rövidesen megtörténik és amennyiben hihetünk
az euől szóló információknak, az újabb ünnepélyes
alapkőletéteire most a 157. évfordulón ténylegesen is sor
fog kerülni. Mire ezek a sorok megjelennek, tudni fogjuk,
hogy mi valósult meg a már bejelentett román-magyar
történelmi emlékpart tervéből.
A mából visszatekintve az eltelt 157 évre, mi, ma élő
magyarok sajnos tudjuk, hogy időközben milyen - annak
idején elképzelhetetlennek tűnő politikai változások tették
iszonyúan kemény próbára a lélekszámában is fogyatkozó
magyarságot, de azokat a magasztos eszményeket,
amelyekért az aradi hősök életüket áldozták - társadalmi
haladás és nemzeti függetlenség, párosulva az önzetlen
áldozatkészséggel a Haza ügye iránt -, semmilyen hatalmi
manipuláció és erőszak sem tudja elhomályosítani, pláne
kitörölni a nemzet lelkéből. Véráldozatuk örök tanulsága
ezért ma is változatlanul arra figyelmeztet, hogy a Hazáért
mindenkor tenni kell, és amennyiben a helyzet azt követeli
meg, úgy bátran és emelt fővel meg is kell tudni halni érte
- ahogyan ezt Ők azon a 157 év előtti szomorú hajnaion a
Hazának tett esküjükhöz híven megtették. Emlékezzünk
hát Reájuk kegyelettel, a századfordulón élt költő, Palágyi
Lajos (1866-1933.) 1899-ben írott "Az aradi vértanúk"
c. megrázó, de a mának is szóló költeményének ezen
megemlékezés elején közölt első versszaka mellett az
utolsó versszakában megfogalmazott gondolatokkal is:
"S ők élni fognak, élni mindörökkön,
Szent lesz, örökké szent a sírgödör,
Amíg az eszmény ki nem hal e földön,
Míg magyar szellem még magasba tör,
Az igét, melyért éltet áldozának,
Szívébe írták az egész hazának,
Utódtól fogja hű utód tanulni:
Hogyan kell élni s hogy lehet meghalni."
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növénykölcsönzést, növénydekoráció elkészítését
vállaljuk.

Bemutatkozik

a

Megteszünk mindent annak érdekében, hogy az
elkészült kert könnyen kezelhető, jól használható és
hogy a kert az otthon részévé váljon ..

~

Mini Kertészeti Aruda

Kertészeti árudánkat családi vállalkozásban több
mint tíz éve alapítottuk. Kezdetben a saját nevelés li
egynyári palánták, szerény méretben és mennyiségben örökzöldek, díszcserjék, gyümölcsfa és rózsatövek ámsításával mértük fel vállalkozásunk szükségességét.
Az igények növekedésével folyamatosan bővítettük
mind a növények mind a szolgáltatások mennyiségét
és minőségét. Az értékesítésen túl kerttervezést,
kertépítést, balkonok, teraszok berendezését, kert
karbantartását, öntöző rendszerek telepítésének
közvetítését is végezzük.
Ma már az áruda neve csupán a "Mini", Tószeg
Tiszavárkony felöli végén a főút mellett közel fél
hektár területen kora tavasztól késő őszig , zömében
konté~eres, bármikor ültethető növénykínálattal
állunk vásárlóink rendelkezésére.

Fontos szempontnak tartjuk, hogy bárki megtalálja az
egyedi igényeinek és lehetőségeinek megfelelő növényés szolgáltatás kínálatot, ennek érdekében állandóan
frissítjük készletünket és bővítjük szakismeretünket
hazai és külföldi szakmai tapasztalatokkal.
V ásárlóinknak ingyenes szaktanácsadást nyújtunk,
általunk végzett kertépítés vagy nálunk történő
növényvásárlás esetén ingyenes tervezést vállalunk.
Továbbá a vevő igénye alapján 100 ezer Ft értéktől,
20 km-es körzetben ingyenes szállítást biztosítunk.
A vásárlóink egyedi igényeinek megfelelő növények
beszerzéséhez is igyekszünk segítséget nyújtani.

Ámdánk a hét minden napján nyitva van, igen sok
az átutazó, de egyre több a hozzánk rendszeresen
visszatérő vásárlók száma.
Piacterületünkön ma is egyedülálló kínálattai
rendelkezünk az egyszerű és kedvező árú, valamint
az extra méretű és, minőségli különleges formájú
örökzöldekből, lombos díszfákból és cserjékből.
Forgalmazunk és beültetünk egynyári és évelő
virágokat, kerti kerámiákat és kiegészítő kellékeket.
Mindezeken túl igyekszünk az egyedi igényeknek és
különleges kívánságoknak is eleget tenni.
Rendezvényekhez,

a

~~D

lehetőségekhez

képest

KERTÉSZETI ÁRUDA

Tószeg, Várkonyi út 16/B

Tel/fax: 003656431458, Mobil: 0036309213421; 0036306388212
Web: www.minikert.hu

E-maii: info@minikert.hu
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Nyitvatartás: kora tavasztól

késő őszig

minden nap

A jövo egészségvédelme - távgyógyászat I.
Otthonról tájékoztatás, riasztás az orvosok felé. Már
hallhattunk arról, hogy a beteg odahazulról távbeszélővonallal kapcsolatot tarthatnak orvosaikkal, tájékoztathatják őket egészségéről. Szenzorok mérik létünk
rezzenéseit. Mobil rögzíti EKG-nkat, és e-maiI ben el
is küldi a klinikára, a kórházba, ahol az orvos a diagnózist ez alapján felállíthatja, s ha szükséges hasonlóképpen a múholdas kapcsolattal akár a pacemakeren
is állíthat.
Vagyis a jövő egészségtudatos embere, aki komolyan
veszi testét, az abban játszódó folyamatokat - akár egy
pillanatra sem hagyja azt fel ügyelet nélkül e jelenlegi,
és a jövőbeni "ketyerék" közbeiktatásával.
S ez még csak a kezdet. Mit hoz, avagy mit hozhat a
jövő, a technika naponkénti "kitörő" forradalma?
Mindenhol azt halljuk, olvassuk, hogy a Pittsburgi
egyetem .. , a BodyMedia orvosi csúcstechnológiákat
gyártó cég , a Carnegie Mellon Egyetem, amerikai
kutatók, ... és · még lehetne sorolni ezen technikák származóságát. Ugyanakkor nem igen hallunk a
magyarok hasonló törekvéseiről, arról, hogy magyar
orvosok egy csoportja saját maga fejlesztett ki egy
otthoni vizsgálati technikai módszert, mellyel kapcsolatot lehetett teremteni központjukkal, tájékoztatva az
orvosokat a betegállapotáról, s rosszabbodás esetén
riasztást adott le. Avagy mi történt annak a tizenéves
számítógépes programával, találmányával, mellyel
több dimenzióban vizsgálhatták az emberi szerveket,
és az egészség avagy a betegség jelei különböző színek alapján jelenítődtek meg.
Tudunk e például arról, hogy a világon elsőnek, szolnoki segédlettel és itteni bevezetett alkalmazással létrehozták az ujj-és tenyérnyomat azono\ítást. Nemcsak
létrehozták az MRFK - Jász-Jagykun-Szolnok Megyei
Rendőrfőkapitányság - Bünügyi Technikai Osztályán,
de azt gyakorlatban is alkalmazták, sőt a helyszínről
beküldött nyomokat a központban lévő szakértők
vizsgálat alá is helyezhették, sőt az eredményről a
helyszínen dolgozó kollegáikat tájékoztatták is segítve
- s ezzel kiszélesítve acsapatmunkát - a helyszíni
technikus, szakértő és nyomozó kol1egáikat. Az ujj és tenyérnyomatok vizsgálatát az MRFK - nem egy
esetben a központi - nyilvántartása alapján a helyszínről, a helyszínen lévő szakértő el is tudta végezni. S
mindez az akkori - 1990-es évek - telefon / vezetékes ,
ill. mobil technika akkori lehetősége alapján. Most
erről már úgy hallhatnánk, hogya LOCTITE cég általi szabadalom. /U gyanis a sok nemzetközi, és itthoni
bemutató a LOCTITE általi megvételt tette lehetővé.
S mi lett e nagyszeru találmánnyal? Itthoni fejlesztése,

alkalmazása megtorpant, s szép lassan megszünt./
Térjünk azonban vissza a technikai orvosokra, az
orvosi technikákra.
Vízió!?/, hogy a otthonunkba a szórakoztató rendszerek, a házimunkát is el végző robotok mellett virtuálisan hamarosan beköltöznek az orvosi műszerek,
az egészségügyi személyzet, s konzíliumot ülhetnek
az orvosok. Az érzékelők, chipek és adóvevők alkalmazása ma már széles körben elterjedt. Avezetékes
műholdas kommunikáció adott. A félkész, nyers adathalmaznak pedig egyre fejlettebb egészségügyi szoftverek adnak értelmet.
Hogyan is működik ez, ajövő? Példázza a BodyMedia
felkarra helyezhető pántja, melynek érzékelői rögzítik
a test mozgását, hőmérsékletét, mágnesességét, a bőr
ben és a testben lejátszódó, elektromosságban megjelenítődő folyamatokat. A méréseket másodpercenként 32-szer ellenőrzi a műszer, megfelelő adóvevő
közelségével pedig azonnal - a közeli, avagy a távoli
számítógépbe továbbítja az adatokat. Az óránként milliónyi adatot a központban lévő mesterséges
intelligenciájú laborja tárolja. Speciális egészségügyi
szoftver, program látleletet készít, kidolgozhatja az
adott egészségügyi helyzetnek megfelelő orvosi teendőket. A harmadik generációs készülék ennél kevesebbet tud, de felhasználóbarát, és ennek megfelelően
az egészségbarát felhasználóknak készült, melyet még
az idén kereskedelmi forgalomba kívánnak hozni.
A hamburgi Energy Lab Technologies EKG-mérő
hordozható készüléket készített. E tenyérnyi háromszögletű műszert a mellkasra rögzítik, s bárhol lehet
használni, el tudjuk végezni a gyors EKG-t. A műszer
az állapotnak megfelelően zöld, sárga, piros jellel
közli az eredményt. A piros szív komoly bajra figyelmeztet. A műszer az idegállapotot is hasonlóképpen
tudja tükrözni.
Ahhoz, hogy ne csak mi tudjunk a vizsgálati eredményről, nemcsak a miniatürizálásé a jövő, hanem
más technikai megáldás/ok, mely/ek a gyógyító, segítséget nyújtó orvos felé továbbítani, vész esetén pedig
riasztani tudja azokat.
Jelenleg azonban már nemcsak a testen vannak érzékelők, hanem a testünkön belül is elhelyezhetőek,
működtethetőek. Ilyen például az a miniatűr jeladó,
mely az érműtéteknél helyezhetnek el az erekben,
ahol mérhetik a az érfal akra nehezedő nyomást, így
időben jelezni tud, az érfal minőségéről - vastagság,
tömítődés -, az érben lévő nyomásról, a "robbanás"
veszélyről.

A technika már nem vízió. A kérdés csak az, hogy
ezen eszközökhöz milyen nehézségeken keresztül
juthatunk hozzá. Legyen az anyagi, avagy más jellegűek.
.
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Gondolatok a

az ördögöt mikor keresztet vésett egy fába. Ekkor
úgy engedte el, 'hogy tíz éves haladékot kapott az
ördögtől. Ezen idő alatt Jankó meghalt, de a mennyország nem fogadhatott be ilyen sötét múltú embert.
Az ördög, akit még kötött az előző fogadása, nem
vihette el a pokolba sem. Ezért az ördög egy izzó
széndarabot adott Jankónak, hogy az világítson neki
szellem-útja során. Jankó kivájt takannányrépába
tette a szenet és végtelen útja során ezzel járja azóta is
a Földet. Jankó szelleme "Lámpás Jankó" néven vált
ismeretessé. Írországban és Skóciában az emberek
maguk is elkezdtek lámpásokat készíteni répából és
krumpliból, hogyaJankóhoz hasonló rossz szellemeket távol tartsák maguktól.

tökről

Gyennekként nagy élményt jelentett, és az őszi kukorica betakarítás utáni, takannány és sütőtök összeszedése, jutalom volt, hogy ki találja meg a legnagyobb
tököt. Mint óriás lehullott fejek hevertek a kukoricaszárak között. Ebből készültek a tökfejek, töklámpák,
tökfilkók, egymás és a rossz szellemek ijesztésére.
Ilyentájt, Mindenszentek környékén a legnagyobb
fejet kifaraghattuk rémfejnek és egy gyertyával megvilágítva, este ki tettük az ajtó elé vagy a kapufélfára
ez bizonyította egész napos faragó munkánk eredményét.
Szellemek ellen tökkel ijesztgettünk
Az oka az volt, hogy a Halottak napja éjszakáján
kóborló ártó szellemeket elriasszuk a házunk környékéről. Az eredetét csak felnőttként ismertem meg. A
tökfej készítés a mai napig nagy élmény számomra,
nem nehéz, kis kézügyesség kell hozzá. A tököt megtennelhetjük vagy megvásárolhatjuk, legjobb hozzá a
rendes narancssárga sütőtök, de jó a kanadai vagy a
takannánytök is.
Hogy készüljön a tökfilkónk?
Nem kell hozzá más csak egy éles kés és kaparó
kanál. (kötszer legyen kéznél)
Először rajzoljuk meg a ,szemet és a szájat a tökre
filctollal, majd amilyen mélyen lehet be is vagdossuk
a kirajzolt formát. A tetejét levágjuk és kivájjuk a
belsejét úgy, hogy szépen egybe maradjon a tök.
A közepére beteszünk egy gyertyát, vagy mécsest és
este tegyük ki az ajtónk elé vagy az ablakunkba, világító lámpásként emlékezve halottainkra, a rossz dolgok elriasztására, gyermekeink örömére és kezünk
munkájának dicséretére.

Hogy lett a répából tök?
Amikor a telepesek először törtek be ÉszakAmerikába, az indiánok révén hozzájutottak a legmegfelelőbb lámpás alapanyaghoz: a tökhöz.
A tökfélék családjába tartozó tök Dél-Amerikai eredetű. A hódítókkal Amerika őslakosai ismertették
meg, s azóta is fontos szerepet kapnak a különböző ünnepeken: Halloween, Hálaadás és Karácsony
alkalmából. Az amerikai telepesek a XVI. sz.-ban
készítették el az első tökkel készült süteményt. Ezen
~kívül persze levest, kenyeret és más édességet is
lehet belőle készíteni. A legtöbb receptben helyettesíti a főzőtököt-, vagy a cukkinit is. A tök A vitamin
és a káliumtartalma magas. Puha foltoktól mentes,
ép kocsányú tököt válasszunk, melynek méretéhez
képest nagy a tömege. A kocsány nélküli tök hamarabb megromlik. Szobahőmérsékleten egy, hűvösebb
helyen akár három hónapig is eláll. A kisebb tökök
húsa általában puhább.

A töklámpa legendája
Ír monda szerint volt egyszer egy fösvénységéről
Fösvény Jankónak" nevezett ember, aki egyszer
"
együtt iddogált az ördöggel. Nevéhez híven Fösvény
Jankó rábírta az ördögöt, hogy változzék pénzzé,
hogy ki tudják fizetni a következő .italt. Az ördög
,ezt megtette, de Jankó megtartotta a pénzt magának.
Betette a zsebébe egy kis kereszt mellé és így az
ördög nem is tudott visszaváltozni. Jankó csak úgy
engedte meg az ördögnek a visszaváltozást, hogy egy
évig bántatlanul hagyja és halála esetén sem viszi
el a lelkét. A következő évben Jankó ismét elfogta
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Tök egészséges szokás
Az ősz beköszöntével megérkezett a sütőtök a piacokra. Ha már megcsípte a dér, nekiláthatunk a sokféle egészséges és olcsó étel elkészítésének.
A sütőtök tápláló, egészséges, ráadásul telis-tele van
vitaminnal. Jelentős a karotin tartalma - szervezetünk a karotin segítségével épp annyi A-vitamint állít
elő, amire szükségünk van -, segít pótolni a napfény
hiányát, rendszeres fogyasztása szép és egészséges
barna bőrt eredményez. Jelentősebb mennyiségű Cvitamint, antioxidáns t tartalmaz a sütőtök, a magja
pedig nagyszerű E-vitamin forrás.
Melengető leves
A sütőtök, mint a közeli rokonai (a cukkini, az uborka vagy a spárgatök) levesnek is kiváló. Igényli a
markánsabb fűszerezést, a semlegesebb ízű zöldségfélékhez hasonlóan. Szerecsendió, római kömény,
koriandermag, curry, gyömbér lehetnek az ízesítői.
Sütőtök -krémleveshez összevágott hagymát, fokhagymát, diónyi gy öm bért és teáskanálnyi római
köményt kell olívaolaj on megdinsztelni, majd rászórni a curry-t, összekeverni és hozzáadni a meghámozott és kockákra felvágott sütőtököt. Felönteni annyi
vízzel, hogy éppen csak ellepje, majd ízesíteni sóval,
őrölt szerecsendióval és kevés darált borssal. Főzzük
10-15 percig, majd öntsük fel tejjel. Pár percfőzés
után kézi mixerrel pürésítsük, és finomlyukú szitán passzírozzuk át. Bögrékbe tálalva akár állva,
nagyobb összejövetelen is felszolgálható, ha nem
teszünk bele levesbetétet, kortyolgatva, kanál nélkül
is fogyaszthatjuk.
Tökös-kókuszos curry hez vágjunk fel csíkokra egy
darab piros kaliforniai paprikát és kockáz zunk fel
egy kisebb méretű kanadai sütő
tököt. Hevítsünk fel egy evőka
nálnyi olívaolaj at egy lábasban,
tegyük bele a felcsíkozott paprikát,
majd egy perc pirítás után szórjuk
meg két evőkanálnyi curry fűszer
keverékkel. Forrósítsuk jól össze,
hogyafűszerkeverék jól feloldódjon, majd adjuk hozzá a feldarabol
tököt. Öntsünk rá négy deciliternyi kókusztejet és
~ét decinyi vizet, annyit hogy éppen csak ellepje.
I~esítsük sóval, a merészebbek csípős hegyes papnkával, kevéske darált borssal és lefedve pároljuk
puhára. Tálalás előtt egy csokornyi friss koriander-

levelet keverjünk bele, hosszú szemű párolt rizzsel
tálaljuk.
A magas illóolaj tartalmú fűszerek jobban kiadják ízüket, ha forró
-lehet ez piruló hagyma is - megpirítjuk. Tökből érdemes annyit a leveses
fazékba tenni, hogy ne
kelljen sűrítőanyagot
használni, önmagától legyen tartalmas a
leves. A sütőtök magja
megpirítva finom csemege, de az énekesmadarak is
szívesen szemezgetnek vele. A leves betétje lehet a
héj nélküli pirított tökmag, vagy zsemlekocka.
Gyerekeknek is nagyszerű
A bébik "legkényelmesebb" és legegészségesebb tápláléka az anyatej, de felcseperedésükhöz szükség van
szilárd táplálékra is. Gyakorló szülők tapasztalatból
tudhatják, hogy a kisgyermekek imádják a sütőtököt.
A hagyományos felfogás szerint szerint: főzz össze
burgonyát zöldségekkel, gyümölcsökkel, májjal, csirkehússal, esetleg hallal. Turmixold jól össze, és ezzel
tápláld gyermeked. A védőnő szerint azért érdemes
burgonyát használni a kisbaba első szilárd táplálékaként, mert tápláló, és mert ritkán vált ki allergiát
- a sütőtök viszont hasonlóan tápláló, de sokkal
egészségesebb zöldségfélét. Tehát a bébiétel receptje
a következőre módosult: vágj össze sütőtököt kisebb
darabokra, tegyél mellé azokból az élelmiszerekből,
amit épp ehet a gyerek (meggy, barack, csirkemell,
főtt marhahús, csirkemáj, szálkanélküli halhús, sárgarépa, spenót, stb.) főzd össze és pürésítsd.
A pirított tökmag finom és tápláló csemege. A
magokban sok a rost, a B és E vitamin. Melegítsük
fel a sütőt .180o-ra. A kiszedett
tökmag ot mossuk meg, majd tiszta
abroszon csepegtessük le. Vannak
akik nem mossák meg, mert arra
esküsznek, hogyamagokon maradó hús -részektől ízletesebb lesz a
mag. Sózzuk és olajozzuk meg a
magokat egy keverőedényben, majd
terítsük el tepsiben. Barnulásig süssük. Az elkészülés idejét nagyon
sok tényező befolyásolja, de nagyjából fél óra alatt
lesz készen. Nézzünk rá gyakran, mert a már majdnem kész és a megégett állapot között nagyon vékony
a határ. Forgassuk, rázogassuk gyakran.

Márton-napi libaságok
Érdekel a libajóslás? Készíts ma libát ebédre, vacsorára. A szárnyasok fogyasztása a ludaskása, a libahús fogyasztása hagyományos eledel Márton napon.
Receptek babonák, érdekességek Szent Márton napjára nem csak hagyományőrzőknek !

November
Szent
Márton hava (egyes
források Szent András
havának is nevezik)
a magyar néphitben.
Szent Márton napja
évszázados vallási
és népi tradíció is. A
hagyomány szerint
ezen a napon szárnyasok mentették meg Szent Mártont
a halálból. A szárnyasok fogyasztása a ludaskása,
a libahús fogyasztása hagyományos eledel Márton
napon.
Szigetszentmártoni tradíciók
Budapesttől mintegy 40 kilométerre Szigetszentmártonban minden esztendőben Márton napi búcsút tartanak (Megközelíthető Budapestről a ráckevei hévvel)
kirakodóvásárral, szent misével, és helyi programokkal.
Ki volt Szent Márton?
Állítólag pontosan ott született, ahol jelenleg is áll a
középkori eredetű Szent Márton-templom. Pogányként
látta meg a napvilágo t Savariában , vagyis a mai
Szombathelyen. Tizenöt éves volt, amikor besorozták
a római hadseregbe. Nemcsak_vitézségével tűnt ki,
hanem jóságával, a betegek és a szegények iránti részvétével is. A legenda szerint egyszer Amiens városkapujánál télen megpillantott egy didergő koldust, s
annyira megszánta, hogy köpönyegét levéve kettéhasította, s felét odavetette a szűkölködőnek. Ezután
éjjel álmában megjelent neki Jézus, és tudomására
hozta, hogy koldus alakjában vele tett jót.
A látomás hatására tizennyolc éves korában megkeresztelkedett, s húszévesen elhagyta a katonai pályát.
Poitiers püspökéhez, Szent Hilariushoz csatlakozott
aki rövidesen kisebb egyházi méltósággá nevezte ki:
Ezután hazatért, hogy a keresztény hitet terjessze, de
honfitársai közül csak édesanyját sikerült megtéríte-

nie, így újra elhagyta szülőföldjét, és remeteségbe
vonult. Később visszatért a franciaországi Poitiers-be,
ahol kolostort alapított. 371 körül a nép és a papság
Tours püspökévé választotta. Mint püspök továbbra is
szigorú, önmegtartóztató életet élt, ő építette a város
első keresztény kápolnáit, s a hagyományok szerint
emberszeretete, jósága, irgalmassága, egyszerűsége,
igazságossága, és kiváló szónoki képességei nagyon
népszerűvé tették. Tours-hoz közel, Candes-ban halt
meg 397 és 401 között.
Holttestét a tours-iak szerezték meg csellel-fortéllyal,
csodatévő sírja a középkorban híres zarándokhellyé vált._ Szentté avatása után tisztelete különösen
Franciaországban, német földön és Magyarországon
terjedt el. Hazánkban Szűz Máriával együtt az ország
patrónusa lett, védőszentje volt a pozsonyi koronázó templomnak, a szombathelyi, kismartoni és .
aradi egyházmegyéknek. Szent István állítólag az
ő képével díszített zászlók alatt küzdött a besenyők ellen. A középkorban királyaink a fehérvári
Szent Márton-székesegyházban tették le a koronázási
esküt. Alig van szent, akinek Magyarországon több
templomot szenteltek volna, nevét számos helységnév őrzi: Bükkszentmárton, Csíkszentmárton,
Magyarszentmárton, Dicsőszentmárton, Győrszent
márton, Szigetszentmárton, stb ...
Libababona
Neve napja a magyar néphagyomány a téli évnegyed
első napjának ünnepével azonosította, és mint annyi
pogány, ősi magyar ünnepnap, ez is legalizálódott a
kereszténységben. A babona szerint Márton napján
mártonludat kell vágni, azért, hogy az év folyamán
meg ne tetvesedjünk és éhen ne vesszünk.
Libajósda
A mártonlúd finom pecsenyéjéből nem csupán jól
lehet lakni, hanem a jövendőre is lehet következtetni. Például ha a liba mellcsontja fehér, akkor jó időt
jósolnak havas és enyhe telet várnak. Ha pedig a liba
mellcsontja barnás, vagy vöröses, akkor fagyos, csapadékban szegény kemény telet jósolnak. A csontokat
kiteszik a tornácra és a mellcsonton keresztül nézik a
naplementét. Ha a nap felhőben megy le, akkor akkor
a tél lágy lesz, ha pedig tiszta égen, akkor kemény tél
várható. Ilyenkor kóstolják meg az újbort, melynek a
hagyomány szerint Szent Márton a bírája. A Márton
nap gonoszjáró nap is egyben. Ilyenkor az asszonyoknak tilos dolgozniuk, főképpen mosni és ruhát szárítani, mert az a marhák közt dögvészt okozna.
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GASZTRONÓMIA
Libareceptek:
- Tejfölös-kapros libaleves:
A libaaprólékot megtisztítjuk a bőrös részét lefej tj ük.
Nagyobb darabokra vágjuk. Egy fej hagymát felaprítunk, és kevés olajon a hússal együtt átpirítjuk. Sózzuk
és borsozzuk. Kb. másfél liter vízzel felöntjük. 20
percnyi forralás után a húst megtisztítjuk, kisujjnyi
darabokra vágjuk és sárgarépát, fehérrépát adunk
hozzá. Lassú tűzön a zöldségekkel együtt puh ára főz
zük. Egy evőkanál lisztet kevés vízzel és egy pohár
tejföllel elkeverünk simára, belevágunk egy csokor
kaprot és behabarjuk a levest. Amikor már elkészült,
cseppnyi citrommal ízesítsük
Tálalás: Krumpli gombóccal tálaljuk. A krumpli gombócot úgy készítjük, hogy három kisebb krumplit
héjában megfőzünk, melegen áttörjük. Ha kihűlt,
egy tojással, sóval, borssal, vágott petrezselyemmel
összekeverjük, és fokozatosan beledolgozunk három
csapott evőkanál lisztet. Ebből diónyi gombóckákat
formálunk. (kb. 20 darab lesz belőle!) és sós vízben
kifőzzük őket.

- Ludaskása a Magyar Konyhától
Hozzávalók: 4 db libacomb, 20 dkg sárgarépa, 20 dkg
fehérrépa, 2 gerezd fokhagyma, 10 dkg libazsír, 5 dkg
zeller, 24 dkg rizs, 8 dkg gomba, 1 csomó zöldpetrezselyem, 12 dkg libamáj, 5 g törött bors, 5 g őrölt
gyömbér, 3 g egész bors, só.
A libacombokat kicsontozzuk, a húst kockákra vágjuk. A csontokat hideg vízben feltesszük főni. Amikor
felforrt, sárgarépával, fehérrépávai, vöröshagymával
és fokhagymával bezöldségeljük. Egész borssal fűsze
rezzük, sóval ízesítjük. Gyenge tűzön 2, 2 és fél órát
főzzük, ezután leszűrjük, és további felhasználásig
félretesszük. Kevés libazsírt hevítünk, ebben az apróra vágott vöröshagymát üvegesre pirítjuk, majd a
libahúst hozzáadjuk, megsózzuk és a hagymás zsíron
néhány percet pároljuk.

nem puha, a megmosott és jól lecsöpögtetett rizst
hozzákeverjük, hozzáadjuk a cikkekre vágott gombát
és megszórjuk apróra vágott zöldpetrezselyemmel. A
rizs tömegének megfelelő, dupla mennyiségű forró
csontlével felöntjük, majd amikor felforrt, fedővel
letakarva az előmelegített sütőbe tesszük. Amikor
a rizs megfelelően megduzzadt és az étel kásaszerűvé vált, a sütőből
kivesszük.
Közben a libamájat
vékony szeletekre vágjuk, enyhén megsózzuk,
kevés őrölt borssal meghintjük, majd kevés forró
libazsírba téve, mindkét
oldalát ropogós pirosra sütjük. Az elkészített
ludaskását tálra tesszük, a meg sütött libamájszeleteket
a tetejére rakjuk, és tűzforrón tálaljuk. Elkészítési idő:
80 perc
Egy adag: 3440 kj / 820 kcal
Ajánlott ital: Pusztamérgesi rizling
Libamája tepertője, holnap lesz a menyegzője ...
Az alföld déli, homokos részén tartják még ma is a
legtöbb libát. A föld, a sok napfény, a természetes táplálás finommá, zamatossá teszi a libahúst. A világhírű
magyar libamáj ellen azonban nemzetközi állatvédő
szervezetek is tiltakoznak, mert a májra hizlalt libákat
zárt helyen tartják és tömik is, hogya májuk megnagyobbodjon. Ez nem természetes folyamat, egy fajta
májbetegség, ami az állat kínzása útján keletkezik. A
magyar tradíció és a világhír ellenére tehát nem javasoljuk, hogy libamájjal ünnepeljük a Márton napot!

A kockákra vágott sárgarépát, fehérrépát, zellert beletesszük, és gyakori keveréssel az anyagokat együtt
tovább pirítjuk. Törött borssal és őrölt gyömbérrel
fűszerezzük. Kevés csontlevet hozzáöntve, fedő alatt,
gyenge tűzön pároljuk. Amikor a libahús már majd-
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Életmentő
kapcsolás V.

szolgálja. A hátsó középső üléseket ma még sokszor
két ponton rögzített biztonsági övvel látják el. Vannak
azonban olyan gépkocsik, ahol a hátsó középső ülés is
három ponton rögzített biztonsági övvel rendelkezik ..

A KRESZ 48.§. /5/ és /6/ bekezdése kötelezően előírja
a gépkocsi vezetőjének és utasainak a biztonsági öv használatát.
" Olyan gépkocsival, amelynek meghatásozott üléseit
biztonsági övvel 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.
A személygépkocsi hátsó ülésén · utazó, 12. életévét
még be nem töltött és 150 cm-nél alacsonyabb gyermeket biztonsági gyermekülésben kell rögzíteni.
A személygépkocsim első ülésén 150 cm-nél alacsonyabb gyermek csak akkor szállítható, ha az üléshez
légzsákot szereltek fel, és a gyermeket biztonsági
gyermekülésben helyezték el."
Hasznos tudni
- aki a gépjármúoen nem köti be magát, az nemcsak a
saját testi épségét, hanem az utastársáét is veszélyezteti,
- oldalról történő ütközéskor a jobb első ülés ben
helyet foglaló, bekötetlen utas olyan erővel vágódhat
a vezetőhöz, hogy annak akár a halálát is okozhatja
- fordított esetben az utas lehet a szenvedő alany,
-a bekötetlen hátsó utasok ráfutásos vagy frontálisütközéskor az elől ülő, biztonsági övvel bekötött személyek súlyos sérülését vagy halálát okozhatják, amikor
a fellépő erők következtében előrevágódnak,
- ha a bekötött, mellkashoz simuló biztonsági övet
elhúzzák a testtől, vagy csipesszel rögzítik, ugyanaz
történhet, mintha az utas nem is használná az övét!
Így használjuk!
A normál utcai forgalom gépjárműveiben alkalmazott
biztonsági övek általában két csoportba sorolhatók:
- két ponton rögzített biztonsági öv,
- három ponton rögzített biztonsági öv.

A mai gépjárművekre az automata biztonsági övek
a jellemzőek. Ezek külön beállítást lényegében nem
kívánnak, mert elnevezésüknek megfelelően automa.
tikusan igazodnak a használó testméreteihez.
Egyébként a régi típusú, nem automata öveknél a
heveder beállítását a testméretnek megfelelően a
szabályozó csattaI mindig egyedileg kell elvégezni.
A kisimított övet olyan szorosan szükséges állítani,
hogy a heveder és a mellkas közé még éppen beférjen
a használó ökle.
Fontos, hogy a hárompontos biztonsági öv felső
keresztpántja a nyakat nem érheti, mert egyébként
végzetes sérülést és fulladást is okozhat. E szempontból a testmérethez [testmagassághoz] való igazítás
segíti, ha lehetséges az öv felső rögzítő pontja magasságának állítása. Tehát a biztonsági öv becsatolása
akkor a megfelelő, ha a felső pánt a váll feletti laposan kerül áthúzásra, az alsó pánt pedig a csípőcsont
magasságában helyezkedik el. Lényeges, hogy az öv
mindig kisimított legyen, és a teljes felülete felfeküdjön a testre, mert így ütközéskor nagyobb az erőt
átadófelület, ami csökkenti a sérülés veszélyét.
Az öv becsatolása a zárónyelvnek a zárszerkezetbe
való betolásával történik. Záródáskor egy halk kattanás hallható. A becsatolást követően az öv visszahúzásával ellenőrizhető a tényleges záródás. Az oldás
a piros színű, "Press" feliratú gomb megnyomásával
lehetséges.
A kétpontos biztonsági övnél a használat módja megegyezik az eddig leírtakkal. A baleset következtében
-a fellép ő nagy eróK miatt - megnyúlt biztonsági övet
mindig ki kell cserélni.
Az öv bekapcsolása csak egy mozdulat - melynek
megtétele életeket ment, és az értelmetlen halálokok
közül ezen oki körülményt e mozdulattal ki lehet
zámi.

Az első és hátsó szélső üléseken a jármúoen ülóK
biztonságát a három ponton rögzített biztonsági öv

BOROS PÉTER GÁBOR
az ország egész terü letére kijelölt igazságügyi

kri minalisztikai Írás- és nyomszakértö
tgazságügy i grafológus

t

K a p c s o I t?!!
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5071 Besenyszög, Damjanich u. 1·2 . Telefon: 06-70/9476-1·87

Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
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Sárgabarack
Tartalmaz antioxidáns hatású béta-karotint, E-vitamint, rostot, vasat és jelentős mennyiségű káliumot.
Mérsékli a magas vérnyomást, hasznos a szív- és a
daganatos betegségek megelőzésében. Az egészséges,
hámozatlan barackokat félbevágjuk, rácsra fektetve
80 fokon aszaljuk.

Nőknek

Aszalt csemegék
Már évezredekkel ezelőtt kitalálták, miképpen lehet
tartósítani a friss, lédús, zamatos gyümölcsöt, hogy
ne csak a szezonjában lehessen enni belőlük. Az ősi
eljárás a vízelvonás elvén mú'ködő aszalás.

Zörgősre

Szárításkor nem távolítjuk el az összes nedvességet a
gyümölcsből. Általában a víztartalom nyolcvanszázalékos csökkentése az ideális. Ha ennél többet veszít a
termés, akkor élvezhetetlenül szárazzá válik. A legrégebbi, egyben legjobb megoldás a tűző napon történő
aszalás. Mivel erre nincs mindig mód, sütóoen, illetve
az e célra kifejlesztett aszalógépben is tartósíthatunk.
Manapság sokkal kevesebb aszalvány t fogyasztunk,
mint a régi idó'kben. A sok édesipari termék kiszorította ó'ket, pedig ezek a természetes rágcsálnivalók finomabbak és főként egészségesebbek azoknál.
Csokoládék, desszertek helyett inkább ezeket együk,
mert fontos vitaminokat, ásványi anyagokat, rostokat
tartalmaznak. Számos aszalt csemegét, például datolyát, fügét, mazsolát, meggyet, epret, áfonyát jobb
készen megvásárolni, de néhány gyümö!csféle tartósításával otthon is próbálkozhatunk.
Fogyókúrázók, cukorbetegek figyeljenek arra, hogy
az aszalványok cukortartalma viszonylag magas!
Szilva
A székrekedés ízletes, természetes gyógyszere. Értékes
A-, B-, C-, E-vitamin, folsav-, rost-, kálium- és vasforrás. Aszalni a jól érett besztercei fajtát ajánlatos.
Szódabikarbónás vízben megmossuk, leöblítjük, majd
megszárítjuk. Rácsra terítve 50 fokon aszaljuk, míg
jól megráncosodik, utána emeljük a hőmérsékletet
70 fok köré. Ha már puha, eltávolítjuk a magját, a
helyébe egy szem mandulát vagy egy darabka diót
nyomhatunk. Többször óvatosan átforgatjuk.

szárítva

Szárítani a gyógy- és fűszernövényeket, valamint a
nagyon apróra vágott, illetve darált zöldségeket szokás, melyeket fűszerként használunk. Ezen esetekben
lehetőleg minden nedvességet el kell távolítani belő
lük.
Csemege házilag
szeretnénk aszalni, nélkülözhetetlen egy
sütőhőmérő, és néhány rács.
1. Csak egészséges, hibátlan, tiszta gyümölcsöt
aszaljunk.
2. A nyersanyagot nagyjából azonos méretűre daraboljuk, ellenkező esetben a kisebbek teljesen kiszáradnak, míg a nagyobbak nedvesek maradnak.
3. Alacsony hőmérsékleten kezdjük az aszalást.
4. Rácsszerkezetet kell használni, hogy a levegő
mindenhol jól körüljárhassa a gyümölcsöt.
5. Akkor kész, ha az aszalvány t két ujjunkkal összenyomjuk, és még rugalmas a gyümölcshús, de már
nem csöppen ki belőle lé.
6. Az aszalás után tiszta ruhán vagy papíron szétteregetve egy napig pihentetjük.
7. Jól szellőző, száraz, hűvös helyen tároljuk, vékony,
tiszta vászonból készült zacskókban felakasztva.
Az aszalványokra különösen nagy veszélyt jelentenek az egerek.

Ha

sütőben

Alma
Figyelemre méltó az emésztést serkentő rost-, valamint B- és C-vitamin-tartalma. Vékonyan meghámozzuk, legfeljebb félcentis karikákra vágjuk, 10 percig
négyszázalékos citromsavoldatban áztatj uk, hogy ne
barnuljanak meg. Rácsra tesszük, egyenletes hőmér
sékleten, 70 fokon aszaljuk.

ESKÜVŐI

70/317-2305

FOTézÁs

70/317·2305
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Férfiaknak

A Fran~ois pezsgök története II.
Érdekesség: a Törley pezsgők története . ..
"Nagy szorgalom és kita~~s mell~~t slkeru~t nekem
az eddig ismert champagne-I pezsgoboroknal sokkal
kitűnőbbet előállítani." - vetette papírra e mondatot
TÖRLEY József 1882-ben, amikor elhatározta,
hogy a franciaországi Reimsben szerzett ismereteit
//
Magyarországon kamatoztatja..
Etyeken talált szőlőültetvényemek megfelelo
adottságokkal rendelkező ta~ajt és megfe/~elő, kl!mát,
mely hasonlít a Champagne-lhoz. A pezsgogyar~~sh?z
Budafokon, az akkori Promontor teruleten
talált ideális helyet. A pezsgő bö1csőhel~éhez',.a
Champagne-vidékhez hasonlóan a més.zkobe vaJt
pincék itt is egyenletes. hő~é:séklete/~ b~zt~s~t~ttak,
mely előfeltétele a jó mmosegu pezsgo, keszltesene~.
A gyárat francia szakemberek szereltek fel , franCIa
származású volt az önállósodásáig gyárvezetőként
dolgozó Louis Fran~ois is.
TÖRLEY József nemcsak üzletembernek, de
szakembernek is kiváló volt. Gyárát és a pezsgő$yártás
technológiáját folyamatosan fejlesztette. Ujítás~j
közül az egyik ' legjelentősebb: Magyarországon O
vezette be a fagyasztással történő seprőtelenítést
(degorzsálás). Ü zeme a századfordulóra az ország
legkorszerűbb pezsgőgyára .~ett.
"
"
.
Amillenniumikiállításon TORLEY-ek mar a "csaszan
és királyi udvari szállítók" kitüntető címet viselték,
pezsgőjük pedig a hazai ipar ..egyik büs,zkeségeként
szerepelt. A század elejére a TORLEY mar a " magya~
pezsgő", amely olyan népszerű volt; mi~t, a. pesti
operett. E név egyet jelentett a mamonto ltall~l,
amely szállodák, kávéházak, vendéglok, orfeumok es
bárok kínálatában egyaránt szerepelt.
1907 -ben ünnepelte a gyár negyedszázados
jubileumát. A TÖRLEY pezsgőket akkor má~
Amerikától Ausztráliáig ismerték. Agyárnak lerakatat
voltak Hamburgban, Berlinben és Koppenhágában ... ,
és ami a legnagyobb elismerés: ekkor már Párizsban
is ittak TÖRLEY-t.
A gyár termelése az 1910-es években már elérte a 2
millió palackot. A történetének egyik szakasza lezá:ult
1944- ben, amikor a gyár főépületét bombatalalat
érte. A háborút követően, az 1950-es államosításig az
üzem tetszhalott állapotban vegetált, mindössze négy
főt foglalkoztatott.
Mára a TÖRLEY főnixmadárként feltámadt,
évi 12-14 millió palack termeléssel , közel 50%-os
részesedéssel visszahódította a magyar pezsgőpiac
vezeto helyét. A pezsgő, immár több mint száz éve

a hagyomány és minőség jegyében készül, és ma is
népszerű idehaza és világszerte egyaránt.
Érdekesség: a Törley pezsgők fajtái
..
/
TÖRLEY Jubileum - 6 hónapig érlelt egyedl Illat- es
ízvilággal rendelkező fehér, édes, minőségi pezsgő,
elegáns fekete mattított palackban fekete-arany
címkével
Méthode Traditionnelle
TÖRLEY Chardonnay Brut - a kiváló, Champagnehoz hasonló adottságú Etyeken termett Chardonnayból készült pezsgő különleges, a legfelső kategóriába
tartozó termék. Különlegességét az adja, hogy
tökéletesen ötvözi az Etyeki Chardonnay borból
származó kitunő elsődleges illat- és zamatanyagokat,
a champagne-i eljárás során kialakult másodlago~ Ízés aromaanyagokkal. Sikerét nemcsak fantasztIkus
beltartalmi összhangjának, hanem egyedülálló
elegáns kiszerelésének is köszönheti. Fog~asztása
valamennyi pezsgőrajongó számára egyet Jelent: a
tökéletes élményt.
TÖRLEY Sec - méthode classique eljárással készülő
száraz pezsgő, kiváló alapborokból
..
TÖRLEY Demi Sec - jó minőségű, a TORLEY
pezsgőpincészet saját szőlőültetvényeiről származó
alapborokból, klasszikus eljárással készülő pezsg?
a legkényesebb pezsgőbarátok tetszését is elnyen.
A Magnum palackokban történő erjesztés és érlelés
során alakulnak ki az e pezsgőkre oly jellemző Íz
és illatkomponensek. A több mint egyéves, nag~
gonddal felügyelt eljárás biztosítja a .fé~s~áraz DemI
Sec pezsgőket jellemző különleges mmoseget.
TÖRLEY Charmant Doux - a legkedveltebb
magyar pezsgő, elegáns megjelenése és harmonikus
ízkompozíciója minden alkalommal örömet szerez az
édes pezsgő barátainak.
TÖRLEY Charmant Rosé - egyediségét a tradíción
nevelkedett pezsgőmesterek által válogatott rosé
alapboroknak köszönheti, elegáns megjelenéssel és
színnel
TÖRLEY Charmant Rouge - bársonyos, vörös pezsgő
egyesíti a jó vörösbor és a pezsgő minden előnyös
tulajdonságát
.
TÖRLEY Muscateller Doux - sajátos muskotályos íz,
aroma és illat jellemzi,ízvilága különösen a hölgyek
körében teszi kedveltté
TÖRLEY Fortuna Doux - izgalmas összeállítású édes
pezsgő, enyhén fÍíszeres karakterrel
.
TÖRLEY Talisman Demi Sec - félszáraz harmomkus
zamatú pezsgő, melynek m~~tja több ~int sz~z
évre mutat vissza, ezzel a TORLEY marka egyIk
legpatinásabb tagja
TÖRLEY Gála Sec - száraz pezsgő elegáns fehér
címkével.

Gyakran adódhatnak megoldhatatlan nak tűnő helyzetek. A megOldás sokszor egyszerűbb, m~nt g,?ndolná, ~e l yb~n
segítséget nyújt a KRIM INALlSZTIKAI-, SZAKÉR:ŐII~O~A.Kü l ön,bö,~ő szakértői ágak képvIselóI szaktanacsadol,
illetve szakértő i vélemyényt készítünk független Igazsagugyl szakertokkel., , "
"',
Magánnyomozást végzünk, vagy magánnyomozási igényükhöz segítséget nyújtunk Magyar- es NemzetkoZl Detektiv Szovetseg tagsaggal rendelkezo magannyomozokkaL
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Illegális drogok
Depresszív anyagok

•

(heroin, ópiátok, codein, barbiturátok, nyugtatók)
(Becenév: H, hernyó, mákony, nullakettes)
A gátló szerek csoportjába tartozó szerek csökkentik
a fájdalom és a feszültség érzését. Ilyen a heroin, a
morfin, a kodein, az ópium, valamint a barbitursav
tartozékok ....
Ezek olyan kábítószerek, amelyeket mákból
készítenek (vagy olyan kémiai úton előállított
vegyületek, amelyeknek ugyanolyan hatásuk van).

Heroin
A múlt század végén asztmás betegség, köhögés
ellen gyógyszerként alkalmazták, de 1918-ban már
kábítószerként tartották nyilván. A gyógyászatból
kivonták, ekkor kezdett el kábítószerként elterjedni,
ma is igen használatos drog.
.
Alapanyaga a nyers ópium. Tiszta állapotban fehér
por, szennyezett állapotban homokszínű, világosbarna,
durva, szemcsés tapintású. Íze keserlí
Hatása

erőteljes,

ezért kapta a

"hősies"

nevet.

Illegális laboratóriumokban, szennyezett körülmények
között állítják elő. Előállítási fokozatai ismertek.
Különösen veszélyes, ha stimulánsokkal, vagy
kokainnal keverik. A hatás kiszámíthatatlan, gyakran
végződhet halállal
Hatása a szervezetre:
Erős

fizikai és lelki függés alakul ki;
Apátia, közöny, levertség, az önkontroll és az
igazságérzet teljes hiánya;
Függőség kialakulása;
Jelentős személyiség változást idéz elő;
Depresszió;
Légzési-, szívműködési zavarok;
Használóját passzívvá, érzéketlenné, közömbös sé
teszi;
Hidegrázás, láz;
A tlíhasználat következtében az AIDS - és májgyulladás
veszélye;
Túladagolás következtében halál;
A szer által előidézett kóma, amelynek következménye
lehet halál.

Ezek kísérő jelensége a súlyos fizikai fájdalom. A
fogyasztók elmondása szerint "minden végtagjuk fáj,
gerincüket mintha baltával vernék". Ha nem jutnak
újabb anyaghoz az elvonási tünetek okozta fájdalmak
súlyos következményekkel járhatnak.
Az ópiummal való visszaélés veszélyeire AI-Biruni
(973-1048) hívta el a figyelmet, aki a mekkai zarándok
között észlelte az ópiumhoz való hozzászoktatással
együtt járó tüneteket. Megfigyelte a függőség
kifejlődését. Ő volt az első a világon, aki ezeket a
jelenségeket leírta, csaknem egy évezreddel megelőzve
Európát!

Morfin
A XIX. század második felében használták először,
mint kezelőgyógyszert, illetve fájdalomcsillapítót.
Feltalálója Adam Sertümer német vegyész volt, aki
180S-ben kivonta a morfiumot az ópiumból.
A morfin az ópium számos hatóanyagának
(alkaloidjának) az egyike. A gyógyászatban
fájdalomcsillapítóként, elsősorban súlyos betegségben
szenvedők, rákos betegek fájdalmának enyhítésére,
valamint a m(ítéteknél alkalmazzák. A gyógyászaton
kívül kábítószerként használják.
Mértéktelen
fogyasztásának
következményei
hasonlóak a heroinéhoz.
Előfordulhat púderszerű por, granulátum, valamint
oldott állapotban.
Máktea
Kábítószer-élvezetnek minősül a máktea fogyasztása.
A száraz mákgubók kifőzése során készített máktea
ópiát származékokat tartalmaz, annak kb. 15 fajtáját.
Fogyasztásának veszélye abban áll, hogy kialakul
az igen súlyos pszichikai és fizikai függőség, mint a
heroin esetében és az anyag megvonásakor az elvonási
tünetek rendkívüli mértékben törnek az egyénre.
A máktea rendszeres használata fogyasztóját
lesoványítja, fogazata - a fellépő ínysorvadás és az
eufórikus állapotban történő kitörés következtében
- hiányos .
Arca "koravén" benyomását kelti, szellemileg leépül,
gondolkodása lassú, beszéde nehezen érthető.
"Drogról mindenkinek" Jász-Nagykun-Szolnok
Megyei Megelőzési Alapítvány kiadványa

alkalomszerű

fogyasztás is elég ahhoz, hogy a
kialakuljon, és amennyiben nem került
újabb adag a szervezetbe, megjelennek az elvonás i
tünetek: izzadás, hasmenés, hidegrázás, orrfolyás,
hányás, rendkívüli izom- és izületi fájdalom, melyhez
a gyomor és a belek működésének zavara is társul.
Az

függőség

TUDJUK

HOGY

V ALLALKOZASA ISMERT

A SZOLNOKl LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKAL SEGÍTSÉGET NYÚITUNK!
HIRDETÉSÉT FELAD HATJA KIADÓ NKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENÖ HIRDETÉSSZERVEZÖINKNÉL.
Szolnok , S Zap élJ-y ú t 23.1/ 36 . Tel e fon: 20/70/9476-487
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ÚjSÁGUNKAT AZ ALÁBBI HELYEKEN TAlÁLHATJÁK MEG
Garden Hotel - Tiszaliget
Bozsó Pékség, Vegyesbolt - Verseghy út I Ostor út (Földhivatalnál)
Somogyi ABC - Somogyi út 78,
Korona Patika - Dózsa György út Ady E. út sarok
Bohácsi BT. Virágüzlet - piac
"Fantázia" Festékbolt - Ságvári krt 20,
Kiss András órásmester - Ságvári krt 72.
Persona női divatáru - Ady E. út Ivolt fütomül
Music Box - Pelikán Hotel-i butiksor
Mirage Esüvőszervező Iroda· Batthyány u. 74.
Mister Minit - Skála Aruház
Oláh Károly órásmester - Skála Aruház
Monogram Gravírbolt - (Centrum oldala) Ságvári krt, 2.
Elektro Pont - "Fehér Ház" hátsó bEjárat
Euronics - Baross út (MKB Bank mellett)
Mátyus Kft. ÍrószerboIt - Szapáry-Baross út sarok
1001 Non Stop Élelmiszerbolt - Szapáry út 26,
Aranyműves 1 Ékszerüzlet - Szapáry út 26.
Kelemen József órásmester - Szapáry út 26,
Karaokee Club - Szapáry út 2D.
Karakter Kft. - Szapáry út 6,
Kamélia Drogéria - Szapáry út 2.
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.
CAR-TOUR Utazási Iroda - Szapáry út 25-29.
Express Utazási Iroda - Szapáry út 23.
Fodrászat és Kozmetika - Arkád üzletsor
"Szövet Varázs" Méteráru 1 Lakástextil bolt - Arkád üzletsor
Éva divatáru - Arkád üzletsor
"Harisnya" üzlet - Arkádüzletsor
K & K Cipóoolt - Arkád üzletsor
Cipőjavító műhely - Magyar út, 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 78.
Chiovini Galéria - Arany J út 6. sz,
Aqua Vízisport Hajófelszerelés és Motorcentrum - Arany út 75,
FERRA T Számítástechnika - Süto út 77.
Otherside Reklámgarfikai Stúdió - Süto u. 8.
Kerékpár szaküzlet - SOta u. 7.
Háztartási és Festékbolt - SOta u. 77.
Fehér Béla műszerész - Mária út
Trikkulira Festék Szak üzlet - Sóhaz út 7,
Hexxa Computer Szak üzlet - Sóház út 7,
Polgári Kávézó - Óvoda u. 71b,
Reinchart Lóránt Vadászpuskaműves és Géplakatos - Sóház út 5.
Elektro Pont - Interspar Aruhaz
TESTA ROSA caffé - Interspar Aruház
Mosoda 15 asecl - CORA Áruház
Párizs Parfüméria - Cora Aruház
Fotó Galéria Fotó Kft. - Baross út 26.
MAGENTA Nyomdaipari és Műszaki Szaküzlet - Baross út 26,
Nádas Etterem - Aradi Sandor utca
Znamecz Pénzügyi Szolgáltató Kft. - Ostor u. 6,
Igazságügyi Hivatal - Ostor u. 71b
Hársfa Gyógynövény Üzlet - Széchényi Iktp" Orosz Gy. u, 3.
"Életfa" Egészségtár - Széchényi Iktp" Orosz Gy. u. butiksor
Gyöngyház Kozmetika - Hunyadi u, 73,

FHmelőhívás

9x13-as nagyítás
1Ox15-ös nagyítás
13x18-as nagyítás
15x21-es nagyítás
20x30 ..as nagyítás

250.- Itekercs
25.-/db

. 35.-/db
50.-/db
60.-/db
250.-/db

Akár 1 óra alatt is!
Digitális hordozóról és filmről is.

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

Ajándék film + ajándék album
+ 1 d b sorsjegy
Nyári akciónk szeptember 30-ig tart!

Nyitvatartás:
H-P: 8-18 óráig
Szo.: 9-14 óráig
Cím: Szolnok, Baross út 26.

Elozo havi nyertesünk:
Polyák Tünde és Polyák Imre - Rákóczifalva

KVÍZKÉRDÉS
Ki készítette el Huszár Adolf emlékszobrát?
Megfejtését akiadóhoz - Szolnok, Szapáry u. 23. I./36 leadhatja, postán megkUldheti 2006 . december IS-ig.
Nyeremény: l db műsoros DVD-lemez.

Thlajdonos,

főszerkesztő:

Boros Péter Gábor

Kiadó: Boros és Boros Bt.

Cím: Szolnok, Szapáry u. 23., Telefon: 70/9476-487 / E-maii: szolnokilap@freemail.hu / www.szolnokilap.info
Média manager: Baranyai Krisztina Hirdetés felvétel: telefonon, a fenti internet címeken, vagy személyesen.
Tipográfia, nyomdai elóKészítés, fényképek: Otherside Grafikai Stúdió· Szolnok,
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Sütő

u. 8.

E-maii: grafika_otherside@yahoo.com

