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Szeretetteljes köszöntés
A karácsony az öröm és a szeretet ünnepe mindenkinek, de
nekünk most különösen az. Hogy miért a szereteté, arról
sokan és szebben szóltak már, mint amit mi el tudnánk
mondani ebben a pár sorban. Nemkülönben érzünk mi
sem, mint reményeink szerint valamennyi embertársunk,
akiket hozzánk hasonlóan megérint ennek a misztikus
ünnepnek a varázsa, ami képes a rosszat jóra fordítani, a
jót megerősíteni, a könnyet, legalábbis egy időre letörölni.
Az örömöt nem utolsósorban az adja számunkra, hogy sikerült megérnünk a karácsonyt.
Senki nem hozta vissza mérgesen a az újságunkat, szétdobálva sem nagyon leltünk belőle, így talán megnyugodhatunk felőle, hogy célba ért valamennyi példánya. Ami
biztatást ad arra, hogy érdemes tovább csinálni. Egyre jobbítva, s reményeink szerint egyre inkább Önökkel együtt.
Ennek hitében és a következő együtt töltött karácsony
eményében kívánunk Önöknek kellemes ünnepeket.
A lap munkatársai

Gyors személyi kölcsön HITELKÁRTYÁK
akár 30 perc alatt
minimálbér vagy nyugdíj
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jövedelemvizsgálat
nélkül
Lakáshitelek, szabadfelhasználású hitelek

éfrszázaíinlum keresztül katnltkus településnek száxxxítntt.

^Panorámáját cgu különleges építészeti látbárraosság tette - eszi barcssé -, meg pcotglcxx a XÜisza partjáról látíiató Itármxt
tcixxphmx tnrnua, antcln keMiclt ntnttímiita lett a ^snltxnk-áhrásnlásaknak. ^Ks egomás kÜHcIéhen áüü katnlrkus, tsraclitet és rcfnriixátus tcixiplmutni'itijra ÍX település sokssmnscuéhnl fakailn et\usér\ct ssímbálimikértt cleücnftctte meg, eguben
t0larencíát és hnlímgulást hiriretett.
1747-hcn a ssalnnktak fngauahuat tettek 3íabcvi ^ = e n t J^crertc - ÍJcccixthcv I|á 3 . - napjának éíicnkéntt iiTnnkassüncttel
és 1733-ban épült, nltalmába ajánlott kápnlnáljns történíí sax'cínonklással üntxcpltlu J \ z 17P7 január 21-én kelt
brrdejcben 3€IIL Ikelciixcn pápa búsút rngeítélüesctt.
1831-ben Iuilerajárbátty söpört át a= nrs=án,nn, minek xvtáu 3Xráí>asíitj ^3[ereixc bárt püspök cnpeöélviébcl és jiíbábci^uásáíral a bárns bírája, besetni, Ifngij líösiinséyc jSsíulnnU 3(abévt ^ = e n t ,3[creixcct béíiá'ssentjébé bálasstntta, és küliux hcbji
ünneppel tisztelték xneiv
^EU^atóriTsták, 1|UJÍU nxínítcn axux,us=txis ü-án baqu az ast köbetíí basárnapon is a kápnlxtáli0z zaránöoknlnak- J\z entlftett
napolunx szababtéri szcntxixisét tartattak, l|is= a xxép íxeux fért be a kápolnába- J \ 3?3£- szásabban c= az üuucpsén felcöésbc xxxcrült-

S2;hibi.-ka, Inu^u bániunk hitéletét bt ssevetué nmtatnt faávnsimklian léíuí inxubásak viiính hmnntatásáÍTal /
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A karácsonyfa története

otthonukban egy kis fenyőt vagy ágacskát az ünnep alkalmával. Az első karácsonyfát - eddigi ismereteink szerint Brunszvick Teréz állította Aszódon. Mára nincs olyan
otthon, ahova ne jutna legalább egy szimbolikus fenyőág
karácsony idején.
A díszítés sokat változott az idők folyamán, de vannak
nélkülözhetetlen kellékek, például az ünnepi gyertyák. A
kis gyertyák a karácsonyfa ágain az új fény eljövetelét
szimbolizálták, mely utat mutatott a Három Királyoknak a
kis Jézus megtalálásához. Régebben fából és textilből
készültek a díszek, a fa csúcsára angyalkát vagy csillagot
tettek és piros almát, diót akasztottak az ágakra. A szaloncukor sem hiányozhatott, a két háború közt többnyire házilag készítették, és színes papírba csavarták be. Az emberi
életben az ünnepi alkalmaknak, szertartásoknak nagy a
jelentősége. Az év legnagyobb ünnepe, melynek
leggazdagabb tartalma van. az a karácsony. Ezt az ünnepet
igazi humanista tartalommal a keresztény vallás töltötte
meg. A kis Jézus születésnapjának nyilvánította, mely a
béke, szeretet erkölcsi parancsát jelenti mindnyájunk
számára.
A karácsonyi ünnep középpontja a feldíszített fenyőfa.
Harminc-negyven évvel ezelőtt - mint az élet annyi területe
- a fenyőfa-díszítés is "egységesült", minden családban
ugyanaz az izzókészlet tündöklőit a fán, nem beszélve a
színpompás műanyag díszekről, gömbökről, melyek az
angyalkákat kívánták helyettesíteni. Ki ne emlékezne az
arany vagy ezüst sztaniolba és fehér zsírpapírba csomagolt,
titokzatos összetételű szaloncukrokra, melyek belül
rózsaszínben vagy sárgában pompáztak, ha egyáltalán sikerült kettéharapni. Ezek szinte hozzánőttek a karácsonyokhoz, csakúgy, mint a csillagszórók. De a mi karácsonyunk volt.
A kilencvenes években kissé eltolódott a karácsonyfadíszítés a minőség és az ízlés irányába. Már nem divat a
szivárvány minden színében csillogó fa, amire akármit rá
lehet aggatni. A díszítésben egyre inkább az figyelhető
meg, hogy egy szín dominanciájára törekszünk, ez lehet
arany, piros, fehér-ezüst, vagy merészebbek a kéket is
választhatják. Bőven van miből választani, de akár otthon
is megpróbálkozhatunk díszek készítésével. A díszítésnél
fontos, hogy ne essünk át a ló túlsó oldalára, hiszen az igazi
"ünnepelt" a fa, mi pedig csak egy kicsit segítünk, hogy
még pompásabban ragyogjon.

A téli napforduló, a diadalmas Nap, az élet megújulásába
vetett hit megünneplése régmúlt időkbe nyúlik vissza. Ez
az ünnepkör a nagy világvallásokban is megtalálható.
Karácsonyt, Jézus születésének ünnepét is a római
mitológiából vezethetjük le. A római birodalomban az
időszámításunk szerinti III. században rendelték el az
ünnepet, bár akkoriban a Napisten születésnapját köszöntötték ezen a napon. A keresztény vallás szimbolikájában
Jézus, az isteni fényforrás, születésnapját ezért teszik erre
az időre. A fenyőfa eredetét Bálint Sándor ncpmondájában
így írja le: "Amikor Krisztus Urunk a földön járt, a gonosz
emberek elől bujdosnia kellett. Az Úrnak ellenségei máinyomában voltak, amikor egy fenyőfához ért. Alig volt
lombja, azért ágai rejtették el Jézust, aki így meg is
menekült. Az Úr most megáldotta a fenyőfát: "Soha ne hullasd el a leveleidet. Akkor is virulj és zöldülj, amikor a többiek levéltelenül sorvadoznak. Te légy a legdélcegebb és
legszívósabb minden társad között, élj meg mindenütt.
Légy az emberek öröme, és emlékezetünkre rajtad gyújtsanak karácsonyi gyertyái." S lőn, hogy a karácsony ma
már mindannyiunknak az év egyik legnagyobb ünnepe,
amely hosszú századok óta az egész világ számára
ugyanazt jelenti, ugyanazokat a gondolatokat ébreszti minden emberben. Ez a nap a IV. században válik igazán elfogadottá és elterjedte. Családi ünneppé a protestantizmus
terjedésével vált (XVII. század), ezzel az ajándékozás
szokása is átalakult. A meghatározott időre, karácsonyra
állított feldíszített fa szokása is erre az időszakra tehető.
germán eredetű. A mai karácsonyfák
alakjukkal
emlékeztetnek e hitvilág óriás fájához, melynek ágai a
végtelenbe, gyökerei pedig az óriások és holt lelkek birodalmába nyúlt. Az egész keresztény világban a XV1ÍI.
században indult világhódító útjára főleg az európai
kultúrától befolyásolt területeken. Maga a karácsonyfa is
az örökké tartó életre utal, így mindig örökzöld fafajt alkalmaznak erre a célra. Álatalában Európában és ÉszakAmerikában fenyőféléket, ezek hiányában lomblevelű
örökzöldeket használnak. Először az emberek borókát,
fagyöngyöt, fenyőágat akasztottak fel otthonaikban a
mestergerendákra, sőt, már a rómaiak is ajándékoztak
egymásnak zöld ágacskákat. Az ősgermánok a fény
tiszteletére mécsesekkel díszítették a fenyőágai. E szokásokkal rokon hazánkban a Borbála napi zöldág hajtatása.
Később a zöld ágakat termékenységszimbólumokkal
díszítették, például tojás, alma, dió, mogyoró.
Igen érdekes, hogy a legtöbb német területen a karácsonyfának paradicsom volt a neve, és hozzátartozott a
középkori paradicsomjátékok kellékeihez. Az angyalhaj, a
fémgyöngy, papírlánc, a bibliai kígyót idézi a bűnbeesés
idejéből. A fa alá tett ajándékokat-ételekel a család
valamikori eltávozott tagjainak szánták. Az első karácsonyfáról Sebastian Branl német író emlékezik meg,
Strasbourgban a XV. század végén. A Habsburg uralkodók
Bécsben 1824 táján már egymásnak ajándékot adva, a
fenyőfa alatt ünnepelték a szentestét. Hazánkban Bécsből,
a magyar arisztokrácia példája nyomán terjedt el, így a
karácsonyfa csupán a XIX. század második felétől lett népszerű, először a jómódú nemesi családokban terjedt el,
majd a XX. század elejétől egyre többen díszítettek fel

701317-2305

ESKÜVŐI
701317-2305
-3-

POTÓZÁS

jó velük megalkudni, mert egész nap kötekedők,
követelők, s alku hiányában este kielégíthetetlenek, akár
egy budapesti bérkocsis.
Ekkor már nagyon is hidegen tudtára adtam, hogy a jelzett
szerepre szívességből ajánlkozom, mert nálunk angolt még
pénzért sem kaphat. Van ugyan egy Amerikát megjárt úr,
de az aligha szerezhető meg, mert maga is egész nap
pénzzel bánik, azon felül pénzre fekszik, pénzre kél, szóval
neki: Time is money.
Ennek hallatára angolunk nyolcadrétre hajtotta magát,
megbillentette cilinderét, felállott s kijelenté, hogy tehát

MR. WIPPER SZOLNOKON
MÚsodik rész,
melyben tudatik, hogyan és kit talált kalauzul
városunkban az angol utazó 1889 tavaszán
Átveszem a névjegyet: James Wipper Esq. volt rajta. A
portás pedig kért a gazdája nevében, látogatnám meg ezt az
ural, mit akar, mert csak beszél és parancsol, követeli, hogy
megértsék, de az angolon kívül más nyelven beszélni meg
sem próbál.
Mióta a keleti expressz vonat Konstantinápolyból Párizsig
közvetlen Budapesten megy keresztül, mióta itt is megalakult az "idegeneket vonzó társulat", nem is csudálkoztam, hogy Szolnokra is ideszakadhatott egy valódi angol.
Sietve öltöztem, s mentem, a jobbra-balra hajlongó magasabb Ganymed után. ki vitt egyenesen a No. 1-be, hol az
ismert leírású fehér cilindert találtam, no meg egy hosszú
csibukot; a többit eltakarta egy kiterített Times, mit tulajdonosa valószínűleg Budapesten a pályaudvarban
szerezhetett.

szívességre kér.
Látott ugyanis Münchenben egy szép festményt, amelynek
ege tisztább volt, a kairói plein air-nél. a ráfestett alakok
sokkal megragadóbbak és élethűebbek, mint Tintoretto és
Vercschaginci, ahol egyszerre két vizet látott, az egyikben
az alakok megfordítva csüngöttek, s minthogy hallotta,
hogy a festő a természet után dolgozott, s hogy ilyent
csakis Szolnokról lehet látni, máshol a Baedecker sem írja.
Eljött tehát, hogy ezen nagyszerű felfedezést honfitársainak, személyes tapasztalás folytán tudomásukra hozhassa.
Mindjárt tudtam, hogy Pcttcnkoíen azon híres képei
egyikét látta, melyeken a délibáb, a ragyogó szép nyári
égboltozattal van megörökítve. Tudtára adtam tehát, hogy
Szolnok az utóbbi évtizedben, mint az újabb művész-generáció állítja, festői tekintetből sokat veszített, s minthogy
most még kora tavasz van, továbbá a szandai síkot víz
borítja, egy kissé korán jött. Szíveskedjék ennélfogva
bepakolni, s legalábbis néhány hét múlva újra visszajönni.
Mr. Wipper egész flegmával kijelentette, hogy nem tesz
semmit, majd be fogja várni itt Szolnokon, míg a híres természeti tüneményt láthatja. Járt már ő ilyenformán a múlt
évben a Regikulmon. hol két hónapig várakozott, míg
egyszer az esős égbolt kiderült s ott a napfelköltét
megláthatta, melyről azt állítja a Baedecker. hogy legszebb
az egész világon. Arra kért tehát, hogy ez idő alatt mutassam meg neki Szolnok nevezetességeit és ismertessem
meg a helyi- és népszokásokkal.

Udvarias köszöntésemre fel sem pillant, nyugodtan olvasva hallgatja, mint mutatom be magam:
- Sebti-Ben Kamillo, a helybeli "Szalon lapok" szerkesztője, magam beszélvén angolul, a holelicr állal felkérettem,
hogy szolgáljak Mr. Wippernek tolmácsul.
- 20 schilling naponkint. 10 órakor lunch. 6-kor ebéd - volt
a válasz Mr. Wipper ajkszegletéből.

m

Sebli Ben Kamillo korabeli tudósítása alapján közzéteszi:
Ylorák Ásók

Mindjárt kuaiaimm, iiogy ez ciceronenak (l-remdcnlührer)
néz, minőket minden nagy városban lehet kapni, de reggel

BOROS PÉTER GÁBOR
az ország egész területére kijelölt igazságügyi

kriminalisztikai írás- és nyomszakértő

f

,ő()7 1 Besenyszög; Damjanich u. ¥2. Telefon: 06-30/9-1'7(>-4S7
Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u. '2ti. Telefon: .5(1/378-06')
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A Szapáry utca
Ha az egykori pártház csekély építészeti értékkel bíró
épülete felől haladunk a Tisza-part felé, Szolnok egyik,
régi hangulatát még úgy, ahogy őrző utcájának az aszfaltját
tapossuk. Valamikor jóval csekélyebb forgalom haladt át
rajta, s közepén virágos járdaszigetek adtak kellemes
látványt a szemnek. Nyaranta ez volt a város egyik korzója, amit pár évvel ezelőtt szerettek volna feleleveníteni az
itteni sétálóutca tervével. Sajnos nem lett belőle semmi, a
politikai indulatok területére jutott a kérdés, abból pedig jó
ritkán születik.

országos politikában élte ki energiáit. 1890-ben, Tisza
Kálmán lemondását követően kapott az uralkodótól miniszterelnöki megbízást. 1894-ben vonult vissza az aktív
politizálástól.
A Damjanich János Múzeum személyes emlékét is őrzi, a
családja ajándékaként a közgyűjteménybe került, egész
életében hordott zsebóráját.
Később átmenetileg az utca Ságvári Endre nevét viselte,
közben a végén levő épület lebontásával kőrúttá hosszabbították. A körút régi része végül 1990-ben kapta vissza
eredeti tábláit, míg a Zagyváig tartó új szakasz máig viseli
a munkásmozgalmi eredetű címzését.
Az utca máig megmaradt figyelemreméltó .épületei a már
említett klasszicista lakóház mellett az 1895-ben elkészült,
ma részben üresen álló Nemzeti Szálloda, Szolnok első,
villanyfénnyel kivilágított épülete, a nemzedékeknek
kellemes emléket adó egykor Kádár, majd Tünde cukrászda, vagy a két háború közti idők legjobb hagyományait
őrző banképület.
Talán reménykedni lehet abban, hogy egyszer újra a város
korzóját tisztelhetjük Szolnok e hangulatos.utcájában.
ISZ

Vásárlás az Interneten

A régi-új nevén Szapáry utca ugyan kívül esik Szolnok régi
városfalain, azok az I. számú szocreál irodaház, a néhai
Néplap-székház vonalában húzódtak, de azért elég régi
része ez is már a városnak.

Amire figyelnünk érdemes!
Az eladónak világosan, egyértelműen, jól érthetően
tájékoztatni kell a vásárlót:

Eredetileg Molnár utcaként tisztelték, ugyanis itt laktak a
város vízimolnárai, kiknek hajlékai közül még áll egy, a ma
szőnyegüzletet és bioboltot magába foglaló szép
klasszicista épület. Régi-új nevét 1891-ben kapta, ekkor
gróf Szapáry Gyula (1832-1905) miniszterelnöknek állította vele emléket. A néhai gróf először miniszterséget
viselt, majd 1890-92 között ő volt az ország miniszterelnöke. Mellékesen ő volt Szolnok országgyűlési képviselője is, akinek nevéhez kapcsolták Szolnok megyeszékhellyé
válását. Az biztos, hogy Alcsi és Tenke-puszta az ő révén
került a városhoz, földhöz juttatva a helyi gazdákat.

- a rendelés elkészítésének különböző technikai lépéseiről,
- a közölt adatok tárolásáról,
- a rendelés során használható nyelvről,
- lehetővé kell tenni a rendelés adatainak javítását, még a
rendelés elindítása (feladása előtt,
- az on-line szolgáltatást nyújtónak indokolatlan késedelem
- nélkül, elektromos úton vissza kell igazolnia a rendelés
továbbítását,
- az ármegjelölés minimális követelmény a hozzáadott
értékadó (áfa), valamint a kiszállítás költségeinek
egyértelmű és világos feltüntetése,
- a címkézésre, a szállítási feltételekre és a termékfelelősségre a vásárló lakhelye (székhelye) szerinti
nemzeti előírások vonatkoznak.

A gróf családja a Veszprém megyei Szapárról vette nevét,
miután a török idők végvári harcaiban kitüntették magukat.
A grófi rangra. 1722-ben emelték a család akkori tagját. A
miniszterelnök apja házasság révén jutott Tiszabura mellett
birtokhoz, Pusztataskonyhoz. Kitűnő nevelést kapott
kiemelkedő képességű fia a kiegyezés korának miniszterelnöke, gróf Andrássy Gyula követőjeként kezdte
politikai pályáját, szolgált a közlekedésiigyben, de nevéhez
kapcsolható Pet-Buda egyesítése és a csendőrség felállítása
is. Magánemberként kitűnő gazdálkodásáról is híres volt.
Ő hozta létre a Szolnok Megyei Lovar- és Gazdasági
Egyesületet. Közben politikai nézetei és hajthatatlansága
miatt egy időre népszerűtlenné válva saját megyéjében, az
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A sírig tartó hűség emléke
A régi tárgyak mindig megőriznek valamit egykori
gazdájukból, személyes érintésükből, közelségükből. A
szolnoki Damjanich János Múzeumban néhány éve a kései
leszármazottak akaratából egy szeretett társa emlékét
haláláig őrző, közmegbecsülésnek örvendő asszonyról és
egy hősi de tragikus életpályáról mesél személyes hagyatéka.
Mácsai Csernovics Emília 1847-ben esküdött örök hűséget
a már pályája derekán járó osztrák katonatisztnek,
Damjanich János kapitánynak, nem sejtve semmit abból,
hogy hosszú életéből kétesztendei házasság és azon belül
összesen hét, férjével együtt töltött hónap adatik meg
számára. A többit elsodorták a háborús esztendők és a
tragikus vég.
Házasságkötésükkor a kapitány 43. menyasszonya 28 esztendős volt. Az osztrák haderőben igen gyakori volt a
későn kötött frigy, a szokások és a szabályzat kívánták ezt
így, sőt követelmény volt, hogy a tisztikar egy meghatározott része nőtlen legyen. Ez értelemszerűen a fiatalabb
korosztályokra vonatkozott, ezért Damjanich Jánosnak is a
kapitányi rangig kellett várakoznia, amíg társat kereshetett
hátralevő életére, melyről egyikük sem sejthette, hogy
valójában milyen rövid időt jelent. Az egyébként sem
eseménytelen katonaélethez képest is mozgalmasnak
bizonyult az elkövetkező forradalom és szabadságharc kél
esztendeje.
A nemzet emlékezetében rendíthetetlen, robusztus
alakként élő hős tábornok a családi hagyományok ellenére
nem készült katonának, hiába volt altábornagy unokája és
katonatiszt fia. Vézna, gyengécske gyermek volt. és
kezdetben a test nem mutatta ki a benne rejlő erőt és
herkulesi adottságokat, melyek érett férfiként jellemezték.
Pusztán a lélek hajtotta, amikor beállt közlegénynek az
osztrák haderőbe, hogy élethivatásának élve elérje végül a
tiszti rangot. ízig vérig kemény katonaként a harc volt az
éltető eleme, és így egyéniségének mindenki előtt rejtett,
szeretetre hajló oldala csak akkor mutatta meg magát,
amikor az 1840-es években megismerkedett Tcmes vármegye főispánja, Csernovics Péter törékeny unokahúgával
Emiliával. Azonnal egymásba szerettek, és máig egy
egymásnak teremtett emberpár megható, gyengéd
szerelméről tanúskodnak hátra maradt leveleik.
Házasságkötésekor Emília asszony többek között ajándékba kapott egy úti tisztálkodókészletet, amelyre katonafeleségként igen nagy szüksége volt. Férje hivatásából
fakadóan gyakran kellett útra kelnie, s a XIX. század
közepén a vendégfogadók nem nyújtottak annyi kényelmet
az úton lévőknek, mint a mai szállodák. A tehetősebb
utazók Ezért saját tisztálkodóíclszerclésükel bőröndhöz
hasonló ládikában vitték magukkal, melyhez a lísztálkodóés illatszereket ekkoriban még többnyire patikusok állították elő. Ezek tárolására az utas pipcrésládájában változatos
nagyságú, formájú üvegcsék, tégelyek, szelencék szolgáltak, s a készlethez még kézi és állólükrök, egy kisebb
méretű mosdótál, különböző típusú (haj-, fog- és köröm-)
kefék, gyertyatartók tartoztak, illetve ezüst kézi csengettyű

a kiszolgáló személyzet hívására. Emília asszony úti
piperésládájában is megtalálhatjuk mindezt: a fémtárgyak
ezüstből, a tároló edénykék részint szintén ezüstből, illetve
borsózöldre színezett üvegből, ezüst fedéllel készültek. Az
ezüsttárgyakba beütött bécsi ötvösjegy tanúsága szerint a
készlel 1846-ban készült, melynek ládáját kívülről préselt
mintával díszített kecskebőrrel vonták be. Hogy tartalma a
rázós utakon ne törjön össze, ne csörömpöljön, a láda
belsejébe puha, hasított bőrrel borított fa keretet illesztettek, melyen az egyes eszközök, edénykék méretének
megfelelő mélyedéseket képeztek ki, s így rendkívül helytakarékos, praktikus elrendezésre nyílott lehetőség.
Az ajándék végigkísérte rövid közös életüket, majd
Damjanich Jánosné nevelt lányának utódai révén került
közgyűjteménybe. Házasságukból ugyanis gyermek nem
származott, s a gyászos emlékezetű október hatodika után
magára maradt Emília asszony életét a gyásznak, férje
emléke ápolásának és szerény anyagi helyzete dacára, a
jótékonyságnak szentelte. Vagyonát férje halála után
jórészt felprédálták, arra pedig nem volt hajlandó, hogy
királyi kegyként kérje azt vissza Ferenc Józseftől.
Az elkövetkező években a vesztes szabadságharc
menekültjeit rejtegette házánál, több esetben volt kitéve
házkutatásnak, egyszer pedig lazítás címén hadbíróság elé
is idézték, mivel férje, a tábornok emlékére gyászmisét
kívánt mondatni Aradon. Egy időre saját otthonában biztosított menedéket a Damjanich Jánossal együtt
mártírhalált halt Lahner György honvédtábornok özvegyének és kislányának is, amíg haza nem tudtak költözni
az asszony hazájába, Olaszországba. Közben 1861 óta a
Magyar
Gazdaasszonyok
Egylete
elnöknőjekénl
különösen sokat tett az elesett honvédek nyomorgó családjainak megsegítéséért és az árva leányok gyámolításáért,
amiben maga is személyes példái mutatott. Egyik testvére
5 gyermeke közül magához vette unokahúgát. Csernovics
Larát, s felnevelte, majd kiházasította. Az ő dédunokái
adományozták a Damjanich nevét viselő múzeumnak
nevezetes ősüktől származó örökségüket.
Férjét hatvan esztendővel túlélve, a nemzet tiszteletétől
övezve hunyt el 1909-ben, kilencven esztendősen
Budapesten. Nyilvános elismerést pusztán a kiegyezés
után kaphatott, amikor a Buda-Pesti Honvédek Egyletének
1. számú igazoló lapját "honvéd tábornok Damjanich János
özvegye" nevére állították ki.
Tükrébe tekintve némi képzelettel felidézhetjük az a két
néhai arcot, a hős tábornokéi és a sírig hűséges asszonyét,
kiknek vonásait visszaverte egykor ezüstlatyola.
BF

ESKÜVŐI - ALKALMI FOTÓZÁS

Analóg és digitális technikával akár egyszerre kétfotóstöbb beállításbúi is megörökítheti Önnek a Nagy Napot!
Új helyszínekkel - kreatív ötletekkel és professzionális felszereléssel házhoz- megyünk!

Szolnok szülötte,

dr. Balogh Kálmán

gyógyszerészprofesszor
170 éve látta meg a napvilágot
Valójában annak a megemlékezőnek lenne könnyű a
helyzete, aki kortársa lehetett a magyar gyógyszerésztudomány nagy mesterének, de az emlékek alapján, a
közösen megélt események bűvkörében azonban sokszor a
szubjektivitás, az egyéni önzés hibájába eshetne. Sőt néha
az emlékező személye nyomulna előtérbe. 170 év
távlatából azonban ez a hiba már nem fenyeget, esak a
kutatás nehézségeit kell áthidalni, s a fönnmaradt tudósítások szövevényes világában eligazodni, hogy szólhassunk
dr. Balogh Kálmánról, aki itt született 1835. szeptember
29-én. Szülőháza még ma is áll; a róla elnevezett utcában,
a Varga Katalin gimnázium mellett.
A rendelkezésünkre álló száraz adathalmaz mögött egy
tanár, kutató, egy ember alakja lakozik. Tanulmányait a
Pest-budai egyetemen végezte, ahol 1859-ben avatták
orvosdoktorrá. Tudására mi sem jellemzőbb, hogy 1860-tól
ott lett tanársegéd az élettani tanszéken, majd 1862-től
magántanárrá képesítették. Az elkövetkező év már
Kolozsvárott találja, az Orvos-sebészképző Főiskola
elméleti tanszékének vezetőjeként. Az élettan, az általános
kórtan és a gyógyszertan előadója. Majd újra az alma mater
következett, ahol 1871-től a gyógyszertan rendes
tanáraként készítette fel a gyógyszerész-nemzedékeket
hivatásuk fortélyaira.
A hallgatók - ha hinni lehet a megszépülő emlékeknek borzalommal vegyes, egyben esodálkozó tisztelettel tekintettek rá. Soha nem mulasztották volna el kora reggeli
előadásait. Az 1879-ben kiadott gyógyszertani kézikönyve,
"A Magyar gyógyszerkönyv kommentárja" szolgált az
oktatás alapjául, Balogh ugyanis megkövetelte, hogy minden gyógyszert meg tudjon ismerni a szigorló, legyen az
drog, vagy bármi más. Megkövetelte a tudást, de nem volt
kíméletlenül szigorú, a verítékben született feleleteken
olykor-olykor még mulatni is tudott.

munkának a Magyar orvosi szótár megjelenése lett a
végeredménye. Kíméletlenül szókimondó, nézeteiben
szinte meggyőzhetetlen, állandóan harcra kész, a tettek
embere volt. Nem szerette a protekciót, a tudatlanságot, a
magyartalanságot, hát lett is ellensége, nem is kevés.
Apropó, magyarság: Történt egyszer, hogy fellázadt a
tudós akadémikus, Pólya József rettenetes nyelvezettel
írott munkája ellen, s az Akadémia csak nehezen tudott
megbocsátani neki, nem éppen pallérozott kritikájáért.
Ezen a téren semmiből nem tanult.
Illetve tanult és kutatott. A kórszövettan hazai
művelésének úttörője, és a kísérleti gyógyszertan megalapítója is volt, és mindemellett foglalkozott a rák- és
daganatos betegségekkel is. Folytatott sejtkórtani és bakteriológiai kutatásokat is.
Szinte már csodával határos, hogy e szellemét nagy
mértékben igénybe vevő tevékenység mellett képes volt a
művészetek és a történelem iránt is érdeklődni. Többek
között szabadidejét Erdély beutazására és megismerésére
használta fel.
Idős korára a túlhajszolt munka miatt mint emberi roncsol
láthatták diákjai. Úgy támogatták, csaknem vakon a katedrára, krétafehér arca ijesztően világított ki dús barna szakállából. Domborodó homloka még ekkor is erélyt és
szellemi felsőbbséget sugárzott, tudása szinte áradt a hallgatók felé. Még ekkor is jegyzet nélkül adta tovább
ismereteit, habár már előfordult, hogy fülébe kellett súgni,
hogy mi következik - írta egy korabeli szemlélő.
Budapesten hunyt el 1888. július 15-én, de máig hatóan
hagyta generációkon keresztül a jelen gyógyszerészei
számára a hitét, a tudás és az elszántság örök példáját.
B.F.

Diszkréció titoktartás

lÉrmáciöszú

Kezdetben gondot okozott a tanításban erős dadogása, de
erős akarattal 30 éves korára eljutott odáig, hogy máihosszú beszédeket, előadásokat tudott tartani. Ekkorra egy
kétkötetes élettankönyvet, majd később egy kórtanról
szóló könyvet jelentetett meg. majd ezt követően adta ki az
első magyar nyelvű gyógyszertan könyvet. Mondják róla,
hogy a megfeszített munka és akarat miatt egyszer a teljes
kimerülés határán még az öngyilkosság gondolata is
felmerült benne, de lelkiereje, a tudomány tisztelete mindenen átsegítette.

jogi:
jogi szaméiyiség nélküli
gazdasági társaságokrőf

Mobil: f36-70/9466-239 # 2 f l » 2 i

a Magyar és a Nemzetköz? Detektív Szövetség tagja

Magányában megtanult franciául és angolul. E nyelvi
tudást a szakmai könyvek magyarra fordítására használta így lett az új magyar orvosi nyelv megalkotója is. E

jw.tíafrís.hií/icramer

Gyakran adódhatnak megoldhatatlannak tűnő helyzetek. A megoldás sokszor egyszerűbb, mint gondolná, melyben
segítséget nyújt a KRIMINALISZTIKAI-, 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 rendelkező magánnyomozókkal.
^
.
»
^
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LAKASKIEGESZITOK

Szolnok,
Sütő u. 4.
Telefon:
06-20/
261-6584

20-30-40%'OS Árengedmény

Kínáló, salátás-, dísz- és bonbonos tálak, gyertyatartók, díszes illatgyertyák, díszvirágok,
díszterítők , futók, díszkavicsok
sokféle színben.

Vázák, fali- és asztali órák,
asztali díszek, aromaterápiás
gyertyák, illatos teamécsesek,
úszógyertyák, hamutartók.

Európa
Utazási Centrum
Szolnok, Sütő út 7.
Telefon: (56) 514-742

Ünnepi ajánlatok

Advent Bécsben

4 . 4 9 0 Ft -tói/fő

I nap

Karácsony belföldön

24.900 Ft

Karácsony Ausztriában

25.900 Ft

Szilveszter belföldön

31.900 Ft

Szilveszter Szlovákiában

4 9 . 9 0 0 Ft tói/fő

hOTel

"*

5 nap/4 éj

5 nap/4 éj

hotel"**

5 nap/4 é)

-tól/fő

Esküvőre nászajándék,
névnapra, születésnapra,
szalagavatóra, karácsonyra!

Szilveszter a Szaharában 129.900 Ft -tóm

Prospektusunkból kiválasztott
dísztárgyainkra megrendelést
felveszünk!

Brazília

Hamarosan nyíló
weboldalunk
vásárlási lehetőséggel:
www.milanoszolnok.uw.hu

hotel*'"

8 nap/7 é|

Egzotikus utak

hotel""

10 nap/7 éj

Thaiföld - Pattaya
hotel"**

Dubai
hotel"*

9 nap/7 éj

hotel***

9 9 . 9 0 0 Ft tói/fő
8 nap/6 éj

6 nap/5 éj

Ausztria - Karintia
apartman 4-6 fös

Szlovénia
apartman 2 fös

6 n a p / 5

aoartman 4 foi

3 9 . 9 0 0 Ft ÓWŐ
2 9 . 9 0 0 Ft-tói/fő

é j

7 nap/6 éj

Olaszország - Trentino

H-P: 9-77-79
Szo.;

1 6 9 . 9 0 0 Ft -tói/fő

Síutak

Szlovákia

Nyitva:

1 9 9 . 9 0 0 Ft -tót/tó

6 nap/7 éj

14.900 Ft-tói/fő
2 1 . 6 0 0 Ft tói/m

inden Sí
a
- eredeti cseh és német
csapóit sorolj
- minőségi italválaszték
- l(limatizált, füstmentesített
vendégtér
- ingyenes internet használat
- melegí^gnyha
- ebéd és vacsora menü
biztosítás,
- ingyenes házhozszállítás
-jazz háttérzene szolgáltatás

(polgári %avezo
l^ Óvoda u. 7/6
"Tekfon: 56/411-714

Kcipét,

a Ti

annyi

, lúéhímk UÍjő§ km

i

t

eskuvoszeivezesiCL/vipniau.h

9éjiWa: tt-Szo.: 11-24 óráig

VIKTÓRIA E8KÜV0I É8 ALKALMI RUHAKOLCSONZO E8 VARRODA

Szalagavatóra keringöhöz, latin táncokhoz ruhákat kínálunk?

Egyéb szolgáltaTásaink: ruha - javítás - alakítás - méretre készítés
Tel.: 56/342-614, 30/608-5500 - 5000 Szolnok, Batthyány út 4. (Az SZTK mellett) J
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FÖLDÚT ES
A SÁRFELHORDÁS
Az út burkolata alapján megkülönböztethetünk szilárd
burkolatú utat és földutat, melyek jelentősége a
közlekedési szabályok szempontjából elsősorban az
elsőbbségi helyzet megítélésénél jelentkezik.
A földút és a szilárd burkolatú út fogalmát az 1/1975. (
11.05. ) KPM-BM együttes rendelet, közismertebben a
KRESZ határozza meg.
" Földút: járműközlekedésére szabadon tartott, eredeti termett talajú, vagy ahhoz hasonló anyagú ( pl: zúzottkő,
kavics, murva, kohósalak, stb. ) út, amelyen legfeljebb
talajszerkezetet javító beavatkozás történt, ide értve azon
földutat is, amely a szilárd burkolatú úthoz való csatlakozás, illetve a vasúti átjáró előtt legfeljebb 50 méter
hosszban szilárd burkolattal rendelkezik. " A földútnak
ezen meghatározása 2002. január 01.-én lepett hatályba.
" Szilárd burkolatú út: olyan út, amelynek úttestje szabályosan lerakott kő vagy műkő, továbbá beton vagy aszfaltburkolattal rendelkezik. "
A földút fogalmából eredően gyakori eset, hogy a földutak
szilárd burkolatú úthoz való csatlakoztatásakor a szilárd
burkolatú úthoz való csatlakoztatáskor a földutat a
kereszteződés előtt ( a földút torkolatát ) legfeljebb 50-es
szakaszon szilárd burkolattal látják el. A földúlnak ezen
rövid szakaszon való szilárd burkolattal történő ellátása a
földút jellegét nem változtatja meg. a földutat szilárd
burkolatú úttá nem minősíti, következésképpen az elsőbbségi szabályokat nem befolyásolja.
A földút és szilárd burkolatú utak kereszteződésénél a
földút rövid szakaszon történő szilárd burkolattal való
ellátását az indokolja, hogy a csomópontot földút felől
megközelítő járművek kerekére tapadt szennyeződések,
sár leváljon és megközelítőleg" tiszta " gumiabronccsal
hajthasson fel a szilárd burkolatú útra.
Éppen ezért ennek a rövid szakasznak a feladatából történő
elnevezése a sárrázó. Ezen a részen, ezen a területen kell a
kerekekre ( lánctalpra ) tapadt nemkívánatos szennyeződéseknek önmagától leválnia, amennyiben ez nem
következik be, a járművezetőnek kötelessége a jármű
kerekeit megtisztítania.
A KRESZ 3. szakasz III bekezdés "a" és "c" pontja a következőt írja elő:
Aki a közúti közlekedésben részt vesz, köteles a
közúti forgalomra, valamint a közútnak és környezetének a
védelmére vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megtartani úgy közlekedni, hogy a személy- és vagyonbiztonságot ne veszélyeztesse, másokat a közlekedésükben indokolatlanul ne akadályozzon és ne zavarjon.

BOROS PÉTER GÁBOR
az o r s z á g e g é s z területére kijelöli

igazságügyi

kriminalisztikai írás- és nyomszakéi'Lő
igazságügyi grafológus

f

A KRESZ 5. szakasz III bekezdés "c" pontja a
következőt írja elő:
A közlekedésben olyan járművel szabad részt venni,
amely az utat és tartozékait nem rongálja és nem szennyezi.
A szilárd burkolatú útra a járművek kerekei által felhordott
szennyeződés váratlanul megváltoztathatja a lapadási viszonyokat, követezésképpen az út felületére felhordott nem
kívánatos anyagokon túlmenően balesetveszélyes helyzetet
idézhet elő. Az ilyen módon létrehozott közlekedésbiztonságra veszélyes helyzetek azon járművezetők mulasztására
vezethetőek vissza, akik az előírt esetben nem tesznek
eleget a törvény ( KRESZ ) által előírt, korábban már
ismertetett kötelezettségüknek.
Sárfelhordással elsősorban olyan lakott területen kívüli
utakon találkozhatunk, melyek mezőgazdasági tcrülelck.
szántóföldek közelében húzódnak. A sárfelhordás
jellemzően a mezőgazdasági területen dolgozó gépektől
(mezőgazdasági vontató, lassú jármű, kombájn), vagy az
onnan a betakarítást követően árút szállító tehergépjárművektől származhat.
Baleset, vagy balesetveszélyes helyzet bekövetkezésekor
vizsgálat tárgyát képezi az út állapota és a baleset
súlyosságának mértékétől függően a sarat felhordó járművezetővel szemben- szabálysértési, esetleg bűntetőeljárás indulhat.
Jó tanács tehát, hogy figyeljünk másokra is. a sárfelhordással ne okozzunk kényelmetlenséget, kellemetlenséget a közlekedés más résztvevőjének, ne sodorjuk balesetveszélyes helyzetekbe közlekedési partnereinket.
Bana Béla r.őrgv /Szabó Zita r.lidgy

Utcán láttuk, hallottuk

Némely közúti kereszteződés beláthatatlan. Takarásban
vannak középítményekkel, fákkal, sövénnyel, reklámtáblákkal, stb. A megállást jelző vonal nem engedi
a közlekedőket a jobb beláthatósági hely megválasztásában, így csak akkor veszi észre a vele szemben merőlegesen haladó járművet mikor ütközésük
kivédhetetlen. Példaként lehet megemlíteni a Peugeot
Szalonná], Sütő út végénél a Tisza Mozinál, stb...
Kérdés: Felvetődött közlekedő társaink kimondott
gondolataiban hogy korábban az ilyen beláthatatlan
kereszteződéseknél, útszakaszoknál segítségükre volt
az úgynevezett parabolatükör. Hová tűntek ezek?
Pótlásuk gazdasági kérdései, indokolják e mellőzésüket? Amennyiben igen, hogyan lehetséges
nélkülük biztonságosan közlekedni.

5071 Besenyszög, Damjanich u. 4<2. Telefon: Ofi-.'!o/í)476"-4S7
Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u. 23.
_ _

Telefon: 56'/.'578-()(il

Droghatás az
orvos szemével
A szakember egyik alapvető feladata az, hogy bármilyen
erős empátiája is legyen droghatás alatt álló betegei
irányában, legalább az alapvető gondolkodás terén szakadjon el a drogos beteg misztikumba hajló,a drogok
irányában fetisizált nézeteitől. Igenis vállalja fel, annak
ellenére, hogy a drogbetegséget a betegen keresztül, akár a
beteg szemszögéből próbálja gyógyítani, a drogproblémát
szigorúan a racionalitás alapjain keresztül közelítse meg.
Fontos dolog ragaszkodnunk hozzá, hogy bármilyen anyag
megjelenése vagy a már ismert anyagok átértékelési
próbálkozása, nem változtat azon a tényen, hogy az emberi
pszichikumra - az emberi gondolkodásra- ható kémiai
anyagok, szilárdan nem több és nem kevesebb, mint három
csoportra oszthatók.

3. Kábítószerek: A kábítószer a szó szoros értelmében
őrületet keltő anyag, tehát igazából pszichotikumoknak
vagy őrületkeltő szernek kellene neveznünk.
Örök vesztes lesz a társadalom, amelyik a drogprobléma
alapkérdéseit az aktuális közhangulat függvényében
próbálja megfogalmazni, főleg megválaszolni. Kábítószer
hatásáról, annak következményeiről, a fogyasztás veszélyeiről csak akkor lehet érdemben nyilatkozni, ha legalább
tisztázzuk a hatástani szerepét, jelentőséget az emberi
pszichikumra ható kémiai anyagok között.

ZSEBLOPÁS
igen elterjedt elkövetési mód a zsebtolvajlás. Olyan helyeken fordul elő.
ahol a nagyobb tömeget, tülekedést, másra Ogyeíést ki lehet használni. így
a piacokon, vásárokon, bevásárlóhelyeken, tömegközlekedési eszközökön,
ünnepségeken, rendezvényeken.
igen fertőzött ebből a szempontból Budapest tömegközlekedése, ahol
különböző magyar és külföldi zsebesbandák ténykednek, igen jó hatásfokkal.
Felderítésük és a bizonyítás igen nehéz, mivel zömmel összeszokottan.
összhangban dolgoznak, és nagyon gyorsan megszabadulnak az őket nem
érdeklő, illetve bizonyíthatóan mástól származó tárgyaktól, és általában
csak a készpénzt tartják meg.

1. Élvezeti cikkek: Hangulati szinten befolyásolják a tudatot. A beszámíthatóságot lényegesen nem befolyásolják,
adagolásukat legalább elvben elég ha a fogyasztó kontrollálja. Ebbe a csoportba sorolhatjuk a kávét, cigarettát, alkoholt, teát. és ne feledkezzünk meg az
alimentáris, tehát étel-,
italcikkekről. Ezen
a téren is
extrém

Ezért az olyan helyeken, ahol a zsebesek

előfordulhatnak:

• Amennyiben nincs szükségük bankkártyájukra, azt ne vigyék magukkal,
ne tartsák a pénztárcájukban, irattárcájukban. A pénztárcában tartott
bankkártyák mellé ne írják fel a 1'IN kódokat, mivel így a bankszámláról
is pénzt tud levenni az elkövető.
• Mobiltelefonok is gyakran képezik zseblopások és más alkalmi jellegű
bűncselekmények tárgyát. A készülékeket mindig tartsák maguknál vugy
táskában elzárva, a készülékre különös figyelemmel legyenek. Az övre
akasztott, kabátzsebbe rakott mobiltelefonokat szinte észrevétlenül tudják
eltulajdonítani a zsebtolvajok. Amennyiben mégis megtörténik a bűncselekmény, úgy célszerű, hogy azonnal letiltassák a készülékben. lévő' kártyát, hogy a számlájuk terhére ne tudjon telefonálni az elkövető. Továbbá
célszerű a készülék letiltatása is, annak detektálása végett.
' Az Önnél lévő táskát, csomagot lezárva, zipzárját összehúzva, csatját becsatolva, testéhez szorítva fog/a!
* Értékeit, iratait lehetőleg belső zsebeiben vagy más, nehezen hozzáférhető helyen tartsa/
• Viseljen övtáskát, amelyet elől hordjon!
* i\e hagyja pénztárcáját kosarában, szatyrában a vásárolt ár tik tetején!
• Kísérje jigyclemmel környezetét, ügyeljen az olyan személvekre, akik az
egyik kezükön valamilyen ruhaneműt, kendőt tartanak (álcázva annak
mozgását), vagy szemmel láthatóan figyelmük más személyek táskáira,
zsebeire irányul!

dózisok
fogyasztásánál megfelelő
pszichés háttérrel a beteg éppúgy kerülhet a függőséghez
hasonló állapotba, mint akár az alkohol, vagy a.láncdohányzás következtében.
2. A gyógyszerek csoportja: Egyértelmű, hogy akármilyen
mély szinten befolyásolhatják az emberi tudatot, a
pszichikumot, ez a feladatuk. Ezért találták ki őket. de
óriási különbség a másik két csoporthoz képest, hogy
ezeket orvos adagolja. Itt is történhet visszaélcs( adagoló
tudatlansága, vagy bűncselekmény), de ezen probléma
megoldása az adott államapparátus megfelelő működésétől
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A csavaros biztonság
Veszélyes termékek „gyermekbiztos" csomagolásban
Évente sok gyermekbalesetet okoznak a háztartási tisztítószerek. Ezek egy része a toxikológiai (méregtani)
vizsgálatok szerint veszélyes az egészségre, és káros a környezetre is. Ha gondatlanság miatt gyerekek
kezébe kerülnek, lenyelve maradandó sérülések keletkezhetnek. A gondos háziasszony viszont a tiszta és
ápolt otthon érdekében rendszeresen, akár naponta használ mosó- és mosogatószert, alkalmanként pedig
vízkőoldót, tűzhelytisztítót, ablaktisztítót.

^í&i

A veszély forrásai

Háztartásainkban számos veszélyes tisztítószeri használunk. Ilyennek minősülnek
az alkoholtartalmú ablaktisztítók, a
tűzveszélyes oldószer tartalmú festékek
és hígítók, a folttiszlító szerek, a savas
kémhatású, savat tartalmazó vízkőoldók,
fürdőszobai tisztítószerek és a rozsdaoldók, a konyha tisztaságát biztosító lúgos
kémhatású túzheiytisztitók, zsíroldók. az
eldugult lefolyók maró hatású tisztítószerei, a fertőtlenítő és fehérítő hatású
hipokJorittartalmú készítmények, az aeroszolos csomagolású termékek jelentős
része, a gyógyszerek, a növényvédő szerek
és a különböző rovarriaszto és irtószerek
is. Különösen veszélyesek a folyékony

termékek, mivel könnyen lenyelhetők,
kisebb veszélyt jelentenek a porok,
paszták és az aeroszolok.

Fontos a megelőzés?

A megelőzésben komoly feladata és felelőssege van a gyártónak, a kereskedőnek,
a szülőnek.
A háztartási gyermekbalesetek száma
erősen csökkenthető lenne, ha a felnőttek és különösen a szülők megfelelő
áruismcrettel rendelkeznének, jól ismernék a tisztítószerek tulajdonságait, és
tisztábaTi lennének a helyes használattal, továbbá tárolással. Lehetőleg olyan
terméket válasszunk, melynek felirata
magyar nyelvű és jól olvasható, hiszen

a „bőrünket visszük a vásárra"! A gyártó
köteles biztosítani, hogy a veszélyes termék felirata megfelelő betűmérettel készüljön, tartalma pedig érthető, egyértelmű
és jól áttekinthető legyen.
A biztonságot szolgálja az is, ha a gyártó
a gyermekek által nehezen kinyitható,
úgynevezett „gyennekbiztos" csomagolást
alkalmaz. Ez az alkalmazás fizikai gátat
emel a gyermek és a veszély köze.

Mitől „gyermekbiztos"
a csomagolás?

A gyermekek alaptermészetéhez tartozik
a felnőttek utánzása, viszont nincsenek
tudatában a rájuk leselkedő veszélyeknek.
A legveszélyeztetettebb a 3 és 5 év közötti

nmemSZAMUNKBAN K\HZK£R!>£S£K£T TSSZONK T£U
KIADÓNKBA MEGKÜLDÖTT HELYES MEGFEJTÉSEKET
SORSOLÁS ALAPJÁN AJÁNDÉKKAL JUTALMAZZUK.
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A kitapintható veszélyjel
A Vakok és csökkentlátók védelmében kitapintható veszélyjelet alkalmadnak A
veszélyjel a csomagolóanyagból kidomborodó, könnyen kitapintható, egys/ei u.
biztonságosan felismerhető egyenlő oldalú háromszög. Tapintással érzékelhető,
veszélyre utaló jelképpel kell ellátni azokat a termékeket, amelyeken kötelező a
gyermekbiztos csomagolás, továbbá „Ártalmas", „Fokozottan tűzveszélyes" cs
„Tűzveszélyes" besorolásúak.
A kitapintható veszélyjelet közvetlenül a csomagolószeren kell elhelyezni (nem
a külső védőburkolaton, ha a termék kettős csomagolású), leggyakrabban a
flakon vagy palack alsó harmadában található. Ha a csomagolóeszköz a
szokásosnál nagyobb méretű, két tapintható veszélyjelet kell elhelyezni a
felületen.
A kidomborodó jelnek tartósnak kell lenni. Követelmény, hogy a használat ideje
alatt végig érezhető legyen, azaz minden egyes használatkor legyen tisztában a
gyengén látó felhasználó azzal, hogy veszélyes terméket tart a kezében!

korosztály. Ők sok mindenben önállóak,
már „segítenek" is a háztartásban, de
nem tudnak különbséget tenni egy
élelmiszer és a hozzá hasonló palackos
vagy dobozos csomagolású veszélyes
vegyi anyag között.
A gyermekbiztos csomagolást az 5 évnél
fiatalabb kisgyermek nehezen tudja kinyitni, nehezen fér a tartalmához, de a
felnőttek szamara használata nem jelent
nehézséget. Kettős védelmi funkciója van,
a kisgyermekek a csomagolást nem tudjak
kinyitni. így nem kerülnek érintkezésbe a
veszélyes termékkel, a felnőttekben pedig
tudatosul, hogy a termék veszélyes, mert
a csomagolás a szokásostól eltérő: a
termék erősen toxikus (nagyon mérgező),
maró besorolású, belégzése veszélyes.
netán rákkeltő anyagot tartalmaz, esetleg
metiialkoholt vagy diklórmetúnt.

A veszélyekre a veszélyszimbólumok hívják
tel a figyelmet: narancssárga alapon fekete
rajz.
Nagyon mérgezöek és mérgezőek azok
a termékek, amelyek belélegezve, lenyelve,
vagy a bőrön át felszívódva igen kis
mennyiségben, illetve kis mennyiségben
halált, heveny egészségkárosodást okoznak.
Maró hatású megjelöléssel kell ellátni
azokat a termékeket, amelyek az emberi
élöszövettel érintkezve azok elhalását
okozzák.
A veszélyes termékeken a veszélyszimbólum mellett szerepelnek úgynevezett
R-(rizikó) mondatok, amelyek a veszélyes
termékek kockázataira, és S-(safety,
biztonsági) mondatok, amelyek azok
biztonságos használatra utalnak.
A gyártók arra törekszenek, hogy minél

Előírások, törvények,
rendeletek
Az Amerikai Egyesült Államokban 1880-ban szabadalmaztatták az első gyermekbiztos csomagolást, de ennek alkalmazását csak 1972-ben tették kötelezővé: a
szabványos vizsgálati módszert ekkorra dolgozták ki. Ez a kötelezettség
először az Aspirin nevű gyógyszerre és a bútorfényesítő szerekre vonatkozott.
Az Európai Unió közel 20 éve tette kötelezővé a gyermekbiztos csomagolást.
A magyar szabályozás az EU-eljárásokat követi, a hazai törvények, rendeletek
és szabványok megegyeznek az Európai Unióban alkalmazottakkal.
Az előírások a visszazárható, gyermekek számára biztonságos csomagolások
típusaira, a műszaki elvárásokra, a követelményekre és a vizsgálati módszerekre vonatkoznak. A rendelkezések előírják azt is, hogy a forgalomba hozott
veszélyes készítmény csomagolása nem keltheti fel a gyermekek figyelmét, és
nem tévesztheti meg a felnőtt fogyasztót sem. Csomagolásuk alakja, a flakonok
színe nem hasonlíthat élelmiszer-, takarmány-, gyógyszerek és kozmetikai
termékek megszokott és ismert csomagolására. A fogyasztók által ismert és
megszokott színű és formájú műanyag üdítőitalos flakonba nem szabad vegyi
árut tölteni, és forgalomba hozni!
A „Gyermekek kezébe nem kerülhet" feliratnak szerepelnie kell minden, nem
veszélyes háztartási vegyipari terméken is.

TUDJUK

HOGY

VÁLLALKOZÁSA ISMERT

kevesebb legyen a nagyon veszélyes
tennék, és a helyettesítő, biztonságosabb és kevésbé veszélyes készítmények
egyre inkább kiszorítsák azokat.
A kisebb veszélyt jelentő irritáló, ártalmas, vagy fokozottan tűzveszélyes minősítésű és jelölésű háztartás-vegyipari
termékeken (pl. ablaktisztító, hipoklorittartalmü tisztítószer) nem kötelező a
gyermekbiztos zárásmód, néhány gyártó
mégis alkalmazza ezt a fogyasztók
bizalmának erősítése érdekében.

Biztonság visszazárható
kupakkal

A gyermekbiztos csomagolásokkal folytatott sokévi kísérletek azt bizonyították,
hogy a visszazárható kupakok jelentik
a legbiztonságosabb megoldást. A gyakorlatban ennek két fajtája használatos: az
összenyomni és elforgatni, vagy a lenyomni és elforgatni elven működők.
Az „összenyomni és elforgatni" megoldást
csavarmenetes kupakok, műanyag palackok és fémdobozok zárására használják.
Ezeket csak akkor lehet elforgatni és
lecsavarni, ha megfelelő helyen, egymással szemben sugár irányban megnyomják.
Ehhez hasonló elven (összenyomni és
levenni) működnek az acroszolcsomagolások védókupakjai is, amelyek megakadályozzák, hogy a porlasztófejhez a
kisgyermekek hozzáférhessenek.
A „lenyomni és elforgatni" elven
működő zárások szintén csavarmenetes
kupakok, melyeket csavarmenetes nyakú
műanyag palackok zárasára használnak.
Ezek külső része általában szabadon
forog a menetes belső részen, cs a két
rész összekapcsolódását a tengelyirányú lenyomás biztosítja.
Szabó Tamásné szakértő. OFF,
Forrás: „KOSÁR" A fogyasztók magazinja II. évf. 11.
szám.

A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKAL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
„

HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENŐ HIRDETÉSSZERVEZŐINKNÉL.
Szolnok, Szapáry út 23. 1/36. Telefon: 56/378-061, :'')/ :Q;/0/'H76-487
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Karácsonyfa-sütemény

A fűszerekről általában
Fűszereknek azokat, a többségükben növényi eredetű termékeket nevezzük,amellyekct ételeink és élelmiszeripari
készítményeink ízesítésére, illatosítására használunk. A
fűszerekre táplálkozásunkban nagy szükség van.mivel
izükkel,illatukkal és szinükkel> élvezetessé teszik az
alaptápanyagokat,és elősegítik, hogy a szervezet az elfogyasztott étel tápanyagait megfelelően hasznosítsa. Az
emberi
táplálkozásra
felhasznált
alaptápanyagok
(liszt,hús,tojás,főzelékfélék stb.) jelentős része fűszer
nélkül egyhangú,visszatetsző.hamar megunható.Nem
szívesen fogyasztjuk. Régi törekvésünk, hogy az ételeket
ízletesebbé,kívánatosabbá legyük, mert a jó étvággyal
fogyasztott ételt a szervezet jobban hasznosítja.
A finom aromájú anyagok egyszerre hatnak az ízlésre és a
szaglásra.Gondoljunk itt arra az "össze fut a nyál a számban" mondásra, . amelyet valamely ízletes falat
meglátásakor, szaglásakor mondunk.Az emésztés szempontjából fontos tényező a nyálkiválaszlódás.A jól fűszerezett étel nedvezett táplálékot jelent a szervezet
számára,így jobban is emészthető és hasznosítható. A fűszerek a szív tevékenységére és a vérnyomásra is kedvezően hatnak. Illóolaj tartalmuk gátolják a mikroorganizmusok fejlődését, sőt némelyiküknek csíraölő hatása is
van. Javítják az élelmiszerek eltarthatóságát, megakadályozzák a bélben lévő káros baktériumok szaporodását. Az
ügyes háziasszony sokat tehet annak érdekében, hogy jól
összeállított étrendje és megfelelően ízesített, fűszerezett
fogásai elősegítsék a szervezet emésztő munkáját.
A friss fűszernövényeknek ízjavíló tulajdonságaikon kívül,
vitamintartalmuk is van. Az üzemi konyhák és kórházak
ételei sajnos eléggé egyhangúak, íztelenek. Ezen változtatni nem pénz kérdése. Ha több figyelmet fordítanának a
fűszerezésre, ízletescbb ételeket tehenének dolgozóik,
betegeik asztalára. PL: a majoránna szabályozza a
bélműködést és görcsoldó hatása is van. Az ánizsnak,
köménynek, édes köménynek cmésztésserkentő, nyálkaoldó és felfúvódást gátló hatása van. A kapor a népeknek
régi, kedvelt fűszere, egyszersmind étvágygerjesztő, szélhajtó és gyomorerősítő is. A fűszerek mértékletes használata egészséges, ezt a legújabb kutatások is igazolják. A
korszerű főzés, ízesítés elsajátítása nagyon fontos, mert a
nem helyesen fűszerezett és túlzsírozott étel ártalmas lehet.
Óvakodni kell az állandó és mértéktelenül erős külföldi
fűszerek használatától.
Következő számunkban további érdekességeket olvashatnak a fűszerekről.

Tetszés szerinti, de arányos részben a mézet, a cukrot és a
margarint egy edényben megolvasztjuk, majd ahogy ezt a
receptek írni szokták, kézmelegre hűljük. Ugyanígy a
liszthez hozzáadjuk a mandulát, a sütőport és a mézes fűszerkeveréket, majd összegyúrjuk az előzővel, azaz a
mézes-margarinos keverékkel. A tésztát lisztezett
nyújtódeszkán nem nagyon vékonyra, úgy fél centi
vastagságúra kinyújtjuk. Karácsonyfa-papírsablont, vagy
sablonokat készítünk a kívánt, de akár több méretben és
formában. Mindegyik fa számára két tésztaformát vágunk
ki, az egyiket hosszában kettévágjuk. A netán kimaradt
tésztából csillagot formázunk a karácsonyfacsúcsra. A
tésztadarabokat sütőpapírral kibélelt sütőlapra helyezzük
és 200 °C-ra előmelegített sütőben, cirka 15-20 percig
sütjük. Hűlni hagyjuk. Ezekután a tojásfehérjét 12,5 dkg
porcukorral sűrű mázzá keverjük és habzsákba vagy fóliazsákba töltjük. A mázzal minden egyes fára merőlegesen
"ráragasztunk" két fél karácsonyfát oly módon, hogy a fa
megálljon. A karácsonyfák tetejére felragasztjuk a csúcsokat. Megszórjuk a maradék porcukorral és cukoríiyönsiíivel díszítjük.

Karácsonyi népi babona
Karácsony éjszakáján nem szabad mosott ruhának száradás
végett a padláson lennie, mert amely háznál ez
megtörténik, azt a házat szerencsétlenség éri. (1901)
A karácsonykor születelt gyermek rontást hoz a családra,
mert mind az anya, mind a gyermek a legrövidebb idő alatt
megfog halni. (1902)
A karácsonyi hagymagerezd. Karácsony éjszakáján
vesznek egy nagy vereshagymát, és azt szétvágják lehetőleg egyenlő 12 gerezdre és elnevezik azokat az évhónapjainak, aztán egyenletesen megsózzák a gerezdeket.
Amelyeken elolvad a só, azok nedves hónapok lesznek a
következő évben, amelyeken nem olvad el a só, azok a
hónapok szárazak lesznek. (1905)
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Családi és emlékképek - születésnap, névnap, ballagás, szallagavató esküvő profi minőségben!
_ _

Nőknek

Hagyományosan elkészített MAGYAROS ételek,
Gyorséttermi étkezés túlzásbavitele,
Feldolgozott élelmiszerek túlzott fogyasztása
+
Mozgásszegény életmód,
Környezeti ártalmak,
Egészségügyi ellátás színvonala

Táplálkozás optimálisan
A szervezet egészséges állapota sokak - téves felfogása - szerint
azt jelenti, hogy nem vagyunk betegek...
A valóság viszont az, hogy a szervezetünk még nem beteg, és az
optimálisan működő állapotai közötti különbséget akár "zongorázni is lehetne", annyira eltérően más élettani jelenségekről
van szó. A jó egészség megőrzése nem csak a "rossz ételfajták"
elkerülésével biztosítható. Állandó és tudatos erőfeszítéssel
érhetjük csak el azt, hogy kiválasszuk magunknak azokat a
táplálékainkat, amelyek elfogyasztásával biztosíthatjuk a jó
erőnlétünket, és a megfelelő közérzetünket. Tizenkét évvel
ezelőtt legfeljebb 5000 önmagában is fogyasztható élelmiszert
kínáltak a hazai üzletekben . ma viszont már több mint 50 ezerből is választhatunk. Ez azt jelenti, hogy ha 100 évig élünk, akár
mindennap más étel kerülhet az asztalunkra, és még így sem
érnénk a kínálat végérc. A mindennapi betevőre vonatkozó "társadalmi tudás" viszont nem tart lépést az élelmiszeripar
fejlődésével, az étkezés - vagy inkább az ételek - egészségi kockázatai miatt mindinkább aggódhatunk. Mit együnk, hogy ne kelljen félnünk? - ez a kérdés, ami egyre gyakrabban foglalkoztatja
napjainkban az embereket. Mivel a hetvenes években még a rendelkezésre álló lehérjemennyiség megsokszorozása volt a
táplálkozástudomány központi feladata (mindenki fogyasszon
minél több fehérjét, attól leszünk erősek és egészségesek "fehérjedús baromfihús" -, ez volt a jelszó), joggal nevezhetjük
ezt az időszakot a fehérje évtizedének. A 2000-es évek elejére
viszont egyértelműen kulcsszereplőkké váltak a mikrotápanyagok. A táplálkozás legyen egészséges, sőt egészségmegőrző
(megelőző) és gyógyítson is! Mára már a táplálkozásludomány
elfogadta, és az orvostudomány is kezdi tudomásul venni: az
élelmiszereknek - amellett, hogy építőanyagot és energiaforrást
biztosítanak a szervezet számára, illetve elfogyasztásuk örömet
okoz - van egy harmadik, legalább ilyen fontos funkciójuk is. A
táplálkozás legyen egészséges, sőt egészségmegőrző és gyógyítson is, ha úgy adódik. A gyógyászat és az "eveszet" egyre
közelebb kerül egymáshoz. Nem véletlen, hogy az USA-ban
közös hatóság - az FDA (Élelmiszer- és Gyógyszer Ellenőrzési
Hivatal) - felügyeli a két rokonszakmát. Nincs már messze az
idő, amikor a fejlett világ polgárai személyi számítógépükön,
bonyolult programok segítségével állítják össze életkorukat,
súlyukat, egészségi állapotukat, öröklött tulajdonságaikat és
allergiáikat figyelembe vevő étrendjüket. Egyre több emberről
derül ki, hogy számára bizonyos ételek méregként hatnak (pl.
hazánkban évente 1000-rel nő a lisztcrzékenyek száma). Az
utóbbi években egy új fogalommal, a kockázatelemzéssel is
megismerkedhettek a táplálkozástudomány művelői. Az étkezés
mindennapi kockázat: amit elfogyasztunk szennyezett is lehet...
előfordulhat, hogy nem tartalmazza a számunkra életbevágóan
fontos tápanyagokat. Mielőtt nekilátnánk egy csábító - az
ízlelőbimbóinkat bármennyire is csiklandozó - ételkülönlegesség
elfogyasztásához, elgondolkozhatunk azon is. hogy rendelkezünk-e megfelelően hatékony eszközökkel, az áhított étellel magunkba bevitt szennyeződések eltávolítására?

8 - 10 évvel RÖVIDEBB ÉLETKOR!
Gyakran hallani napjainkban az egészséges életmódra nevelés
hiányáról az iskolákban. Kétség kívül, az egészségtan nem
elengedhetetlenül fontos felvételi tantárgy a középiskolákban,
vagy az egyetemeken és főiskolákon. Ha viszont ezt a tantárgyat
nem tanulja meg a gyerek, akkor nemcsak az életminősége romlik, mert betegségekkel fog küszködni, hanem az életideje is le
fog csökkenni. Ennek jól látható bizonyítéka az, hogy
Magyarországon a férfiak átlagéletkora tíz, a nőké hét-nyolc
évvel alacsonyabb, mint tőlünk pár száz kilométerrel nyugatabbra. (Azokban az országokban élő emberek nem csupán tovább
élnek mint mi, hanem hosszabb ideig maradnak egészségesek
is!) Ma már nyilvánvaló, hogy az ország gazdasági teljesítőképességének a legfontosabb meghatározója a humán erőforrás minősége. Nos, ha az egészségtelen életmód következtében egy 45 éves embert le kell százalékolni, akkor elveszítünk
egy munkaerőt, aki értékel termel, és kapunk egy fiatal nyugdíjast, akit el kell tartani. Az EGÉSZSÉGRE KÁROS HATÁSOK
megközelítően 43 %-a az életmódból ered. A többi kár genetikai
eredetű (27%), környezeti ártalom (19%) és az egészségügyi
ellátás hibája (II %). Az életmódváltozásra lehet nevelni, meg
lehel tanítani az embereket a betegségekhez vezető út elkerülésére. Az elméletet sokan remekül tudják. Például, a
táplálkozás területén könnyen felsorolják, hogy mik az ajánlott
élelmiszerek, és melyeket lenne jobb inkább elkerülni. A gyakorlatban viszont sokkal nehezebben mennek a dolgok... a
helytelen szokásaink gyakran felülkerekednek...
Napjainkban már senki sem kérdőjelezi meg azt, hogy szoros
összefüggés van a táplálkozásunk és az egészségi állapotunk
között. A kérdés csupán az, hogy mit is értünk "optimális, vagy
egészséges táplálkozás" alatt? Feldolgozott élelmiszerek és
kényelmi termékek civilizációs betegségek Az előző század elején végzett néprajzi megfigyelések egyértelműen bizonyítják,
hogy a mai betegségeink túlnyomó többsége táplálkozás okozta
civilizációs betegség. Olyan betegségek, amelyek a civilizációtól
és a kereskedelmi utaktól távol élő, így iparilag feldolgozott
élelmiszereket nem fogyasztó népeknél nem fordultak elő. A
legutóbbi 150 év fokozott iramú iparosodása a korszerű élelmiszeripar létrejöttét és hatalmas fejlődését vonta maga után.
Ennek eredményeként az iparilag fejlett országokban jelenleg
már a feldolgozott élelmiszerek rendkívüli mértékben való elterjedését tapasztalhatjuk (pl. Németországban a táplálék 75%-a, az
USA-ban 95%-a iparilag feldolgozott élelmiszerből áll).
Százötven évvel ezelőtt a kenyér még teljesó'rlésű lisztből
készült, szemben a ma használatos fehérliszttel, amely csak a
búzaszem maghéjától és csírakezdeményétől megfosztott
keményítő részéből áll.
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Férfiaknak
A szőlő- és bortermesztés története
A szőlőtermesztés őshazája a Kaukázuson túli területek, az
ott élő népek már i.e. 5000 körül ismerték és termelték az
apró szemű ligeti szőlőt, ebből nemesítették ki később a
kerti szőlőt. A borkészítés technológiáját valószínűleg az
ókori egyiptomiak dolgozták ki. Az európai szőlő- és
bortermelés kialakulását nagymértékben elősegítették az
ókori görög és római kereskedők, a római császárok
parancsban kötelezték a légiósokat a meghódított
területeken szőlő telepítésére. A kereszténység elterjedése
fontos szerepet játszolt a borkultúra fejlődésében, hiszen a
szertartások elmaradhatatlan kelléke volt a misebor. Az
európai nagyhatalmak gyarmatszerző politikája révén a
szőlőtermesztés hamarosan tért hódított a többi kontinensen is.
Földünkön jelenleg több mint 10 millió hektáron
telepítenek szőlőt, e terület 71%-a Európában van. A
XX.sz. utolsó évtizedei robbanásszerű fejlődést hoztak a
bortermelésben és a borfogyasztásban. Míg a II.
világháborút követő néhány évtizedben Franciaország,
Olaszország, Spanyolország, Portugália, Magyarország és
Görögország rendelkezett jelentős minőségi bortermelő
kapacitással, addig az elmúlt 20-30 esztendő bebizonyította, hogy a világ más földrészei is alkalmasak kitűnő borok
előállítására. így az ausztrálok és a dél-afrikaiak remek
fehérborokat, Kaliforniában elsőrangú Chardonnay-t,
Chilében és Argentínában pedig markáns vörösborokat
készítenek.
Hazánk területén az első szőlővesszőkct a kelták, majd a
rómaiak ültették, főként a Balaton-felvidéken és a Duna
mentén, így honfoglaló elődeink már szépen művelt
szőlőket találtak a Kárpál-medencében. Amikor I. István
királyunk megszervezte a magyar államot, népét földművelésre fogta. Számos oklevél bizonyítja, hogy már
ezekben a korai időkben is fontos szerepet játszott
adózáskor, adományozáskor, hogy a földterület alkalmas-e
szőlőtermesztésre. A tatárjárás súlyos pusztításokat okozott az országban, IV. Béla nemcsak az országot építette
újra,
hanem külhoni
telepeseket
is hozatott
Magyarországra. A következő évszázadok a magyar bor
felvirágzásának évei, kialakulnak a hegyközségek, a tokaji
borok megjelennek a nemzetközi kereskedelemben.
A török időkben az' elfoglalt területeken visszaesett a
bortermelés, ezzel szemben az ország nyugati részén,
illetve Erdélyben komoly borkonjunktúra alakult ki: a
végvárakban állomásozó katonaság rengeteg bort fogyasztott, és a külföldi borkereskedők is ezekről a területekről
igyekeztek beszerezni a megszokott magyar borokat. 1686
után már a Habsburgok akadályozták a szőlőművelést sarcokkal, adókkal. Az 1703-ban kirobbant szabadságharc

fontos kelléke volt a bor. II. Rákóczi Ferenc Magyarország
legnagyobb földbirtokosa volt, övé volt Tokaj-Hegyalja is,
így egyrészt ezzel a borral látták el a harcoló csapatokat,
másrészt az eladott borból befolyt pénzből vásároltak
fegyvereket. Rákóczi tokaji bort küldött azokba az
udvarokba, amelyek támogatását meg akarta nyerni, így
ismerte és szerette meg a jófajta tokaji bort a pápai udvar,
a francia, az orosz és a német uralkodó is. A szabadságharc
leverése után Mária Terézia rendeletekkel próbálta visszaszorítani a magyar borkereskedelmet az osztrák bor javára,
szerencsére ezek a rendeletek csak gátolták, de nem akadályozták a magyar bor kivitelét. A napóleoni háborúk után
bekövetkező agrárválság hazánk bortermelésében is viszszaesést okozott. A magyar borászat megújítása Széchenyi
Istvánnak köszönhető, aki hathatósan támogatta a korszerű
szőlőtermesztést, a szakemberképzést, az újító kísérleteket.
A XIX.sz. második felében szakkönyvek, szaklapok jelentek meg, az 1863-as hamburgi világkiállításon elismerték a
tokaj-hegyaljai bor elsőségét, és Bécsben, Párizsban és
Londonban is első díjat nyertek a magyar borok.
1875-ben hazánkban is megjelent a filoxéra-járvány, mely
a szőlőkertek kétharmadát önkretette. Állami támogatással
folyamatosan újratelepítették az elpusztult szőlőket, és a
századforduló környékén már újabb földekel is művelésbe
fogtak, megindult a szőlőtermesztés az alföldi homoktalajon is. A változatos összetételű talaj, a bort érlelő,
kényeztető éghajlat és napsütés, valamint az évszázadok
során kialakult helyi borkészítési szokások sokasága mindmind hozzájárul ahhoz, hogy a magyar bor ma is
világhírnévnek örvend, 22 borvidékünk gazdag kínálata
méltóan képviseli hazánkat Európában és a tengerentúlon
is.

ff
A boros poharak rendszerint hosszú nyelűek, a vörösboros alacsonyabb, míg a fehérboros általában magasabb, s utóbbinak a
feje is nagyobb és hasasabb. (A klasszikus fazonok mellett
gyakran használnak tulipánformájú, vagy teljesen kerekded ballonpoharakat is a borokhoz.) E családban a desszertboros
ivóedények a legkisebbek, s gyakran az alakjuk is inkább a
likőröspoharakat idézi. Túl azon, hogy jó néhány (például törtjeges, vagy szódával felöntött koktélt) eleve borosban szokás
kínálni, ezek - mivel egyik tulajdonságuk sem szélsőséges általában is jók "tartalék-pohárnak" a hideg italokhoz - a feherboros a hosszabbakhoz, a desszertes a rövidekhez.
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ADVENT, KARÁCSONYI ÜNNEPEK,
SZILVESZTER
Itt a december, s mindenki izgatott készülődéssel várja a kará-csonyt.
Sajnos azonban sohasem múlik el év vége, hogy az izgatottság ne
válna rémületté, elkeseredettséggé az ünnepek dalt felcsapó lángok
nyomán.
Minden nagy tűz kis tűzzel kezdődik!
Ne feledkezzünk el advent egy hónapos időszakáról! Ahogy telnek a
hetek, egyre szárazabbak az adventi koszorúk, ugyanakkor a pislákoló gyertya száma nő.
Mire érdemes odafigyelni?
Ellenőrizze a koszorún elhelyezett gyertyák stabil rögzítését. Ha könnyen mozdítható, vagy le akar dőlni, rögzítse dróttal. Érdemes
alufóliából széles tölcsér alakú tálcát készíteni a gyertya alá. A koszorút minden esetben fémtálcán tároljuk. Ne helyezzük cl a koszorút
éghető anyagokra vagy az alá. Ne hagyjuk cl a lakást, ne feküdjünk
le aludni, ne hagyjuk őrizetlenül az égő gyertyákat.
Karácsony napján elhelyezzük szobánkban a karácsonyfái, felkerülnek rá a díszek, látványos izzósorok. Készeniéibe kerülnek a csillagszórók, esetleg gyertyák. A piacokon, boltokban KERMI vizsgálat, engedély - engedélyszáma a csomagoláson - nélkül izzósorokat
ne vásároljunk, mert veszélyes. A nyílt láng fogalma a csillagszóró
vagy gyertya meggyújtásához kapcsolható. A csillagszórók, gyertyák
rossz elhelyezése - közel a tú'levelekhcz, díszekhez, papírokhoz, slb.
ne tegyük - miatt következhet be a tűz. Érdemes pár szót ejtenünk a
fák elhelyezéséről. Érdemes figyelembe venni azt, hogy egy kritikus
helyzetben a tűz merre és hogyan tud terjedni, illetve milyen
menekülési lehetőségünk van. A szobából kivezető egyetlen
bejárathoz közel ne tegyük, mivel így az egyetlen menekülési, oltási
utat torlaszoljuk el egy esetleges égő fáklyával.
Mit tegyünk, ha mégis megtörténik a baj'.'
Legfontosabb, hogy ne kockáztassuk saját testi épségünket. Baj
esetén az emberi reakció általában a lejveszteti, tehetetlen kapkodás,
pánik. Ne tegyük! Gondoljuk át a már leírtakai, és annak tükrében
cselekedjünk. Fontos megelőző lépés a tűzoltásra alkalmas eszközök
beszerzése: tűzoltó készülék, pokróc, szénsavas palackozott italok.
Ha kigyullad a karácsonyfa, ne íűjkáljuk, legyezzük, hisz csak a lángokat szítjuk. Azonban borítsuk le pokróccal. Ezután mái' használhatjuk a tűzoltás eszközeit - mindez előli áramtalanítsunk.
Szeretnénk gyermekeinket a szeretet, az összetartozás, a hit ünnepén
boldognak látni, biztonságban, hisz az ő boldogságuk a miénk is.
Kötelességünk gondoskodni biztonságukról!
A gondoskodásba tartozik gyermekeink kioktatása! Magyarázzuk el
nekik, hogy a tűz nem játék, hogy milyen veszélyeket rejt magában
a nyílt lánggal, csillagszóróval játszadozás a kiszáradt karácsonyfa
közelében. Tudassuk velük, hogy hogyan viselkedjenek tűz esetén.
Legfontosabb: egy kicsit jobban figyeljenek oda rájuk.
Szilveszter napján, sőt - sajnos a tiltás ellenére - már előtte is felveit
"népszokás" szerint repülnek a csíllagszórók, a petárdák, a potenciális erkélytüzek létrehozói. Mi ugye nem leszünk ilyet!'?
Mit tehetünk, hogyan védekezhetünk'? Nos. Ideiglenesen kiürítjük
erkélyünket, az éghető anyagokat eltávolítjuk onnan. Hosszabb időre
elmegyünk otthonról. Érdemes áramtalanítani a lakást, vagy ha a
hűtőgép miatt ezt nem kívánjuk, legalább húzzunk ki minden elektromos készüléket a konnektorból. A lakáskulcsunkból pedig
hagyjunk egy példányt egy olyan szomszédnál, akivel jóban
vagyunk, megbízunk benne.
Úgy hiszem nem is maradt más hátra, minthogy Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Újévet Kívánjak Kedves
Mindnyájuknak mind magam, mind kollégáim nevében.
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Csendes István tűzoltó őrnagy Tűzmegelőzési Oszlályvezelő

2,5' A Kaleidoszkóp Kiadó munkatársai békés,
"'"xC szeretetteljes ünnepeket kívánnak a tisztelt olvasónak!
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VÖRÖS KERESZT
GYÓGYSZERTÁR
A gyógyszercszetlörlénet legnevezetesebb napja Szolnok város
számára Mária Terézia dekrétumát követően - mely kötelezővé
tette minden város számára egy gyógyszertár felállítását következett be 1799 augusztusában, amikor ünnepélyes keretek
között megnyílt Szolnok város első gyógyszertára. "Isteni gondviselés" néven. Ez alkalommal a neves egri doktor, Martos N.
1799 augusztusában Szolnokra érkezett és meglátogatta a/
"Apothecát". (Szolnok, Piac tér, majd később Kossuth tér 10.)
Később "Öreg patika" jelzővel tisztelték meg.
Sportnyelven szólva, az aranyérmesre mindenki emlékezik. Ez
főleg akkor igaz, ha a második helyezett nyolcvan évvel később
ér be a célba, akkor, amikor Szolnok anyagi helyzete és
lehetőségei erősen romlottak, jövedelmei lecsökkentek a kor viszonyai, a kialakuló kapitalista viszonyok közölt. A kincstárral mint földesurával - kötött szerződése 1852-ben lejárt. A város
csak halmozta az adósságait. A kapott megyeszékhelyi státust
Szolnok vezetése is csak ideiglenesnek tekintette. A képviselői
lobbizás ellenére 1866-ban még is elvesztette városi rangját.
Mindehhez hozzájárult az 1863. évi nagy ínség is. Az eddigi
történések után a fejlődés lassan indult be.
Alakosság lélekszáma 1850-ben 10460. 1874-ben már 16603 fő.
Az emeletes házak száma meghaladja a 100-a, 252 utcájában
6480 épület van.
Egy Báthory Bertalan nevezetű pesti (Nádor u.) okleveles gyógyszerész Budán, 1873. áprilisában gr. Szapáry Gyula magyar
királyi belügyminiszternek írt leveléből kiderül, már 1864-ben
megtörténi az első próbálkozás a második szolnoki gyógyszertár
engedélyeztetésére.
"Szolnok a Tiszavidék és Máramaros piaca, határa 35946 hold,
népessége a 16000-et meghaladja, a szolnoki iparosok száma a
900-nál többre megy, Szolnokon van egy vasúti- és két magán
gépgyár, hat gőzfűrész malom, gyufa és szeszgyár, kél ecetgyár
és három gőzmalom. Fa- és sőszállílás." ... "a katona ezred- és
főorvosokon kívül még 7 gyakorló orvosa van - gyógyszertára
városnak csak egy van." érvelt Báthory a nemes cél érdekében.
A gyógyszertár ügyében írt levelel a virilis Horánszky István
szolnoki okleveles gyógyszerész is. az eddigi első és az eddigi
egyetlen szolnoki gyógyszertár tulajdonosa és üzemeltetője. A
levelet 1873. szeptember 18-án keltezték. E levélből az is
kiderül, hogy az újabb, második gyógyszertár tervezett felállítási
helye - mivel az első a Piac téren van. és közelebb van a Várhoz,
tehát a város azon területét ellátja - a Molnár utca. a Fő úttal
sarkot képező, de nem a Vár felé cső, hanem egyértelműen a
város, a vasúti indóházak felé terjedő részében engedélyezik. A
leendő két gyógyszertár gondolatával már a gyógyszertárak
körzetesítés rendszere is megvalósult. Az egyik körzet a város
Vár felőli része, míg a másik az Indóház és ipartelep területe,
gr. Szapáry Gyula 1874. évi március hó 10-én írt válaszában a
második szolnoki gyógyszertár felállítását és megnyitását
engedélyezi és tudatja, hogy a személyi jog elnyeréséhez
pályázatot kell kiírni. A pályázat meg is jelent "A Buda-Pest
Közlöny Hivatalos Értesítő" című lapban. J874. március 30-án.
A hirdetmény 7 forint és 27 krajcárjába került a városnak.

BOROS PÉTER GÁBOR
az ország egesz területére kijelölt igazságügyi

kriminalisztikai írás- és nyomszakértő
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Eredménnyel járt a lobbizás, meglódult az gyógyszertár ügyének
szekere.
A nyertes az 1843-ban, Buda-Pesten született, 27 éves BoáiGyörgy okleveles gyógyszerész lett.
A sok huzavona és adminisztrációs problémát követően a
második szolnoki gyógyszertár alapítása 1879-ben megtörtént és
megnyitotta kapuit a nagyérdemű közönség előtt. Tehát erigálási
ideje 1879.
"... a Május 1. utca (Mária utca) végén , a plébánia templommal
szemben kap felállítási engedélyt. ... neve Vörös Kereszt gyógyszertár" Nevét a Nemzetközi Vöröskereszt felhívására kapta.
Címe: Szolnok, Tomory út 1. (Tomory Pál)
Az útról tudnunk kell, hogy a gr. Szapáry utcával egyidőben lett
kikövezve (1951-ben, mielőtt Albrecht Főherceg átment volna a
városon a Krími háborúba) valamint azt, hogy "1879-ben szereltek fel 46 petróleumlámpát az indóháztól át a Tomory úton,
egészen a Tisza hídig."
1931-ben megszűnik a Vöröskereszt gyógyszertár ebben az
épületben történő működése. Ekkor a gyógyszertár átköltözik a
Baross út és a Kápolna utca sarki épületébe (Baross út 23). Ettől
kezdve a neve Fehér Kereszt gyógyszertár, mely a mai napig is
Szolnok lakóinak rendelkezésére áll.
Berta Ferenc

Nyíri Gyöngyi

Letűnt Varázs
Ha nézek egy távoli csillagot,
Látom az arcod, melyet az idő és a homály
Már elmosott.
Ködbe veszett emlékek után kutatok,
Néha még hallom a hangod,
És halk sóhajod.
Egyre jobban távolodsz, s érzem választ már nem kapok,
Hogy miért lettek szürkék,
A veled eltöltött napok.
Gondolatban néha nálad járok,
De már csak néhány pillanat,
És tovább állok.
A vágyak melyek érted éltek,
Az idő súlya alatt porig égtek.
Már csak a füstje az mely fest egy homályos képet.

,5071 Besenyszög, Damjanich ti. 42. Telefon: ()fi-3()/9476--4<s7
Levélcím: 5000 Szolnok, Szapáry u. Ü3.
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Telefon: 5í>/í578-()fi 1

Kedves Szolnoki Polgárok!
Karácsonykor, majd később az új esztendő táján kicsit minden ember
megváltozik. Ajándékozunk, adakozunk, mert a héköznapok után megállva egy pillanatra eszünkbe jutnak azok az emberek, akik bajban,
szegénységben tengetik életüket. A többség ilyenkor érzi át igazán,
milyen rossz azoknak, akik valamiért nem lehetnek családjuk, szeretteik
körében. A szeretet ünnepén olyan lesz mindenki, amilyennek egész esztendőben kellene. A karácsony szentsége megváltoztat mindenkit, gondo'í lkodjon bárhogyan is az élet dolgairól. Talán ha a hétköznapokon többet
tudnánk magunkból adni, akkor szebbé tehetnénk az év többi hónapját is.
Kívánom így az esztendő utolsó napjaiban mindannyiuknak, hogy teljesüljenek álmaik,
tölthessenek minél több időt azokkal, akiket szeretnek. Legyen jobb évük, mint az idei volt, váljon
minél több napjuk karácsonnyá! A 2006-os év számos feladatot és kihívást tartogat, melynek így
vagy úgy, de meg kell felelnünk. Ha közben azok maradunk, akik voltunk, nem bániunk igaztalanul másokat, akkor eredményes időszak áll előttünk. Áldott, békés karácsonyt és si-kerekben
gazdag boldog új esztendőt kívánok minden szolnoki polgárnak!
Szalay
Ferenc
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Szerété tteljes, meghitt, áldott karácsonyi ünnepeket,
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ESKÜVŐI - ALKALMI FOTÓZÁS

megelégedett, szebb,
boldogabb új évet
kívánok szeretettel és
tisztelettel
Szolnok város
valamennyi
állampolgárának.

Dr. Tóta Áron
6. sz. választókerület
önkormányzati képviselője

Analót és digilális technikával akár egyszerre kél totós több beállításból is megörökítheti Önnek a Nagy Napot!
Üj helyszínekkel - kreatív ötletekkel és professzionális felszereléssel házhoz megyünk!
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UJSAGUNKAt AZ ALÁBBI HELYEKEN
TALÁLHATJÁK MEG
Bozsó Pékség, Vegyesbolt - Verseghy út
Bohácsi BT. Virágüzlet - piac
Kiss András órásmester - Ságvári krt 12.
Párizs Parfüméria - Ady Endre út, Cora Áruház
Persona női divatáru /Ady E. úti fűtőművel szemben/
Music Box - Pelikán Hotel-i buliksor
Mister Minit - Skála Áruház
Oláh Károly órásmester - Skála Áruház
Újságárus stand - Művelődési És Zenei központ
Monogram Gravírbolt (Centrum oldala) Ságvári krt. 2.
Mátyus Kft. írószerbolt - Szapáry-Baross út sarok
1001 Non Stop Élelmiszerbolt - Szapáry út 26.
Aranyműves - Ékszerüzlet - Szapáry út 26.
Kelemen József órásmester - Szapáry út 26.
Karaokee Club - Szapáry út 20.
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.
CAR-TOUR Utazási Iroda Szapáry út 25-29.
Express Utazási Iroda Szapáry út 23.
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.
Árkád üzletsor:
"Sikoly" Divatáru bolt
"Szövet Varázs" Méteráru - Lakástextil bolt
Éva divatáru
"Harisnya" üzlet
K & K Cipőbolt
Cipőjavító műhely Magyar út.4.
Soft Ker. Irodatechnika Számítástechnika - Kossuth tér 3.
Tisza Copy / Sharp Szaküzlet Ady E. út 18.
Chiovini Galéria - Arany J. út 6.sz.
Aqua Vízisport Hajófelszerelés és Motorcentrum - Arany út 15.
Somogyi ABC - Somogyi út 18.
FERRAT Számítástechnika - Sütő út 11.
Otherside Reklámgarfíkai Stúdió - Sütő u. 8.
Kerékpár szaküzlet - Sütő u. 7.
DVD Stúdió Sütő út 11.
Háztartási és Festékbolt - Sütő u. 17.
Fehér Béla műszerész - Mária út
Trikkulira Festék Szaküzlet - Sóház út 1.
Hexxa Computer Szaküzlet - Sóház út 1.
Polgári Kávézó - Óvoda u. l/h.
Reinchart Lóránt Vadászpuskaműves és Géplakatos műhely Sóház út 5.
Elektra Pont - Interspar Áruház
Illatszerből t - CORA Áruház
Mosoda 15 ASEC/ - CORA Áruház
Fotó Galéria Fotó Kft. Baross út 26.
MAGENTA Nyomdaipari és Műszaki Szaküzlet Baross út 26.
Zsebik Lászlóné regisztrált mérlegképes könyvelő - Bacsó N. u.16.

Ff és színes filmkidolgozás

Határidőre, akár (1 órás - 4 órás)
1 és 3 napos határidővel

Ajándékjaink:
• ajándékfilm
• ajándékalbum
• Szerencsesorsjegy

TOTÓ LOTTÓ
és sorsjegy
értékesítés

CSÜTÖRTÖKI AKCIÓK!
1 óra alatti kidolgozás
3 napos áron!
Nyitvatartás:
H-P: 8-18 óráig
Szo.: 9-14 óráig
Cím: Szolnok, Baross út 26.

Előző havi nyertesünk: Kovács Ágnes 5000
Szolnok, Perczel Mór u. 7. sz alatti lakos. Gratulálunk!
Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, kiadónknál hétköznap 09.30-11 óráig!

KVÍZKÉRDÉS

Ki Szolnok védffszentje? Megfejtését a kiadóhoz - Szolnok,
Szapáry u. 23. L/36 - leadhatja, postán megküldheti 2005.
december 31-ig. A megfejtők között DVD-filmet sorsolunk ki!

TOTÓ LOTTÓ

és sorsjegy értékesítés

Tulajdonos, főszerkesztő: Boros Péter Gábor,
Kiadó: Boros és Boros Bt.
Hirdetés felvétel: E-mail: szolnokilap@freemail.hu és személyesen, hirdetésszervezők által.
Telefon: 56/378-061, 30/9476-487, cím: Szolnok, Szapáry u. 23.,
Tipográfia, nyomdai előkészítés, fényképek: Otherside Grafikai Stúdió - Szolnok, Sütő u. 8.
_ _

