Ingyenes

M 3. g & Z Í II

I. évfolyam 2. szám

2005. november hó

Virággá változott kottafejek
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Szomorú évfordulóra emlékezünk...
Egy éve hunyt el Buday Péter
"bácsi", a magyarországi amatőr
kórusmozgalom egyik legközismertebb személyisége...
Amióta csak emlékezem rá, mindig
így szólítottuk. Pedig évtizedek óta
kortalan
volt,
dacolva
bajjal,
betegséggel mindig különös gonddal ügyelt arra, hogy mindezekkel a
közvetlen és tágabb környezetét véletlenül se terhelje, sőt
a legnagyobb problémák közepette is az tartotta benne az
erőt és lelket, hogy azt kereste, kinek, miben segíthetne. A
"bácsi" soha nem a korának szólt, hanem abból az őszinte
tiszteletből fakadt, amelyet önkéntelenül is érzett az
ember, ha a közelében tartózkodott.
Én már akkor is tudtam, hogy nem mindennapi emberrel
van dolgom, mikor számára még csak egy voltam a sok kis
éneklő diák közül...Aztán középiskolás koromban tagja
lettem a Kodály Kórusnak, jó barátságba kerültem az
egész családdal. S azóta valahogy mindig az életem része
a kórusmuzsika is, pedig már sajnos nem vagyok aktív
kórustag.
Jóval később "munkatársak" lettünk, én - mint a Vasutas
Művelődési Központ igazgatója, ő - mint a MÁV Szolnoki
Járműjavító Férfikarának karnagya. És minél jobban
megismertem, annál többet gazdagodott általa a saját
személyiségem. Lehetett tanulni egy gesztusából .. .egy
hanglejtéséből... A türelméből... A kitartásából és emberi
tartásából ... A diplomáciai érzékéből... Nem egyszerűen
a karnagya volt ő több mint négy évtizedig a férfikórusnak,
hanem a szó legszebb értelmében vett mindenese: ha kellett szervezett, ha kellett biztatott...
folyt. 3. oldal
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Köszönet az olvasónak

Nem titkolt félelemmel vettük a kezünkbe a nyomdából kikerüli
előző számot. Kevés emberben nincsen semmi bizonytalanság,
amikor megpróbál valami újat csinálni. A nyugodt bizakodáshoz
vagy nagyon nagy tudomány kell, vagy legalább ugyanakkora
optimizmus. Mi egyiknek sem voltunk bővében, s így nagy megnyugvás számunkra, hogy talán nem csináltunk túl nagy bolondságot. Ugyanis nem találtuk lapunkat érintetlenül ott, ahova
letettük, sőt, megkönnyebbülésünkre többször kellett pótolni az
elfogyott példányokat. Ezért köszönettel tartozunk mindazoknak, akik munkánkat megtekintésre érdemesnek vélték, s éltek
vele. Biztatás nekünk ez a jövőre, hogy akkor most szedjük
össze magunkat, üljünk le, gondoljuk át, mit kellene jól csinálni,
hogy az új dolognak szóló kíváncsiság tartós maradjon, mert
felkelteni sokkal könnyebb az érdeklődést, mint fenntartani azt.
Tehát most jön a neheze. Reménykedünk benne, hogy sikerül
tartósan megszólítani Önöket, reménybeli olvasóinkat, így a
bemutatkozásban elmondott szándékunk szerint próbálunk
haladni tovább.
A szerkesztőség
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jövedelemvizsgálat nélkül
Lakáshitelek, szabadfelhasználású hitelek
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Kevés városa vanu*»lft

"Kevés városa van az Alföldnek, amely múltjával - sorsával olyan szorosan és természetesen kötődnék egy folyó
életéhez, mint Szolnok a Tiszáéhoz. Része lehet már
megszületésében is, hisz folyásával a Tisza kalauzolta honfoglaló eleinket erre a tájra, hogy azután a Tisza és Zagyva
védett szegletében megtelepedő Szolnok nemzetség hosszú
időre vesse meg egy virágzó, középkori település alapját. S
mert medrében a folyó, szeszélyes kanyargása, itt húzza
legjobban össze magát, s átkelésre a legkedvezőbb
körülményeket kínálja, előnyös földrajzi helyzet folytán
Zounokot - így szerepel az 1075-ből való garamszentbenedeki adománylevélben - államalapító István királyunk
megyeszékhellyé teszi, várispánság lesz, védelmére vár is
épül, földből."
/Valkó Mihály: Szolnok/
Szolnok történelme során több ízben szenvedeti jelentős
károkat, így napjainkra kevés műemléke maradt. /Épp
ezért e keveset őrizzük meg, óvjuk őket./
Mégis találhat az ide látogató számos szép épületei, teret,
utcarészleteket, amit megőrizhet emlékezetében.
A carrarai márványból készült Damjanich emlékmű a Tisza
és Zagyva torkolatánál látható, mellette a nemcsak idehaza, hanem határainkon túl is rangot szerzett, az ország
legrégebbi alkotótelepe - a Művésztelep. Kissé távolabb a
szerényen meghúzódó Vártemplom.
Átkelvén a Zagyva folyón, átellenben a Tabán városrész
újjáépített, de az egykori halászfalu utcaszerkezetét
megőrző emberléptékű házai közöli várja vendégeit a
Tájházi Múzeum, ahol a valamikor itt élők tárgyai,
használati eszközei között átérezhetjük az akkori kor
hangulatát.
Áttérve a Tiszához, partján az egykor mintegy tízholdas
versailles-i stílusú park közepén 1928-ban épült fel a Tisza
Szálló és Gyógyfürdő. Az itt talált termálvíz kiválóan alkalmas reumatikus és mozgásszervi betegségek gyógyítására, gyomorbetegségek enyhítésére.
A Tisza-parti sétány mellett elterülő Verseghy park
csobogóival, szobraival, virágaival valamennyiünk kedvelt
szórakozó- és sétálóhelye. Néhány lépés csak innen a
gyönyörűen felújított Szigligeti Színház országosan is
kiemelkedő szépségű épülete, rangos színészi - állandó, és
vendég - gárdája. Az épület elölt névadójának, Szigligeti
Edének emberközeli szobra áll.
A patinás Tisza Szálló mellett lévő parkban légyottozhatunk városunk szülöttének, Verseghy Ferenc költőnek
bronz portréjával, valamint az evangélikus, a református,
és a műemlék belvárosi katolikus templom épülettömbjeivel. A Szolnoki Galéria kiállításait láthatjuk az 1902-ben
épült egykori zsinagóga falai között.
Túloldalt a Tiszaliget árnyat adó fái között, harmonikus

környezetben egy népstadion, két sportcsarnok, számos
tenisz-, kézilabda- és röplabdapálya, valamint a ligeti
strand fogadja az egészséges testmozgásra vágyókat.
A Tisza - finom homokkal borított, galériaerdővel övezett
partvonala - a természet, a vizek szerelmeseinek nyújt
segítséget csónaktúrájukhoz, horgászszenvedélyükhöz,
egy hűsítő fürdéshez.
Az élő folyó lehetőségeit jól egészíti ki a Holt Tiszán
megépült, nemzetközi versenyek megrendezésére is alkalmas kajak-kenu pálya, mely a város világbajnokot is
adó sikersportágának a legfőbb bázisa.
A Tisza-híd város felőli hídfőjénél lévő Damjanich uszoda
a hazai úszó- és vízilabdasport egyik fellegvára. Számos
olimpiai bajnok vízilabdázót nevelt már ki a népszerű
"Dami", a városban élő kiváló edzők hatható
közreműködésével.
A Tisza hídjától a városba vezető főutcán megcsodálhatunk
a régmúlt időből megmaradó néhány épületet, így a Varga
Katalin Gimnázium, a Bíróság, a Megyeháza, a Tudomány
és Technika Háza, a Városház épületeit.
Megpihenve a Kossuth tér szökőkutas, virágokkal
körülvevő, árnyékos padjainak egyikén. Az építészetileg is
élményt adó Damjanich János Múzeum Kiállításaiban is
gyönyörködhetünk.
Rövid sétánk során mennyi értéket, emléket, élményt
fedeztünk fel, s még csak nem is jártuk be Szolnok
Valamennyi részét. Mi csodákat találhatunk még, melyek
múltunkra, fiatalságunkra, elődeinkre emlékeztetnek.
Mérhetetlen ennek tárháza, Szolnok történelme.
Ne feledjük! A világon egyetlen egy van ami egyszerre a
legolcsóbb és a legértékesebb - az IDŐ. A jelent és a jövőt
szinte nem is vesszük figyelembe, ugyanakkor a már
elmúltért mindent megtennénk, tán az életünket is odaadnánk csakhogy megismétlődhessen.
Tiszteljük emlékeinket, tiszteljük jelenünket. Emlékeinket
- melyet őseink, elődeink hagytak maguk után, hagytak
ránk; jelenünket - mellyel gyerekeinknek hagyományozunk, adunk örök értékű emlékeket. Nos, mi az újság lapjain szeretnénk tisztelegni, múltunkat, jelenünket Önök
scsítsécével, közreműködésével bemutatni.

KÖNYVELÉS. PÉNZÜGYI TANÁCSADÁS

Kft-k, Bt-k, Non-profit szervezetek, egyéni vállalkozók teljesköríí könyvelése, garanciával visszamenőleg is, hitel - és pénzügyi tanácsadás.
Zsebik Lászlóné regisztrált mérlegképes könyvelő, pénzügyi tanácsadó - 5000 Szolnok, Bacsó N. u. 16. Tel.: 30/349-3447
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és vígasztalt, munkahelyi problémákat oldott meg, családi
konfliktusokat simított el...
Emberséggel... szeretettel.
Úgy tudott kérni, hogy azt szinte lehetetlen volt nem teljesíteni. De soha nem maga miatt, hanem az "ügyért"... azt
hiszem kevés odaadóbb hívet talált volna magának a nagy
példakép, Kodály, mint ő. Párhuzamosan több kórust
vezetett, szervezte a népzenei mozgalmat, egyik vezetője
volt a KOTÁ- nak. És soha semmit nem csinált " mellékesen" , legyen szó a korábbi Vándor Sándor
Kórusversenyekről, Fiúkórusok Találkozójáról, az
Változzon virággá a sok kottafej, s aki elmegy a csendes
sírhant mellett, gondoljon egy közös dallamra ...Buday
Karnagy Űr majd vele dúdol ... csak meg kell hallani...
Fiigedi Andrásné

Egy szolnoki fényírda történetéből
Avagy, ahol a szakma összeforr.

Országos Vasutas Énekkari Találkozóról, Kodály Kórusok
Országos és Nemzetközi Találkozójáról, Arany Páva
versenyekről , Zenei Világnapról , karácsonyi hangversenyről , a Magyar Rádió Kőruspódium felvételeiről...
Mert mindezek az ő nevével forrottak össze a megyében.
Utólag valószínűleg lehetetlen összeszámolni legalább
csak azokat, akik az évtizedek során az "Éneklő Ifjúság"
megyei hangversenyein különböző kórusokban valamikor
énekeltek, vagy azoknak a népzenei együtteseknek a
taglétszámát, akiket ugyanilyen törődéssel segített.
Ami legtávolabb állt tőle, mint érzés, az talán az önzés:
hihetetlenül tudott örülni a mások sikerének, boldoggá
tette, ha valamelyik együttes eredményesen szerepelt egy
hazai vagy külföldi versenyen, és nemcsak elvárta, hanem
mindent megtett érte, hogy azt mások is elismerjék. Ment
az újsághoz, rádióba, tv-be, csak hogy népszerűsítse az
éneklést.
S hogy mindez nem volt hiábavaló, reméljük, bizonyítani
tudja a hálás utókor. Most épp két szeretett kórusa, a
Kodály Kórus és a Járműjavító Férfikara ad közös
emlékhangversenyt, november 18-án 18 órakor a
Városháza dísztermében.
Kedves alakjára szeretettel és egészséges nosztalgiával
emlékezik Jász- Nagykun- Szolnok megye apraja-nagyja,
hiszen generációk élnek még szerencsére, akik az ő
zenepedagógusi tevékenységének köszönhetően találkoztak először a közös éneklés örömével.

TUDJUK

HOGY

Az 1870-es években járunk, a közel 17 000-es lélekszámú
Szolnokon, a csak nemrég, kezdődött, de annál lendületesebb fejlődésű, tipikusan többnemzetiségű, alföldi
mezővárosban. A pezsgés ellenére felépítése, sőt belvárosa
sem volt különb, mint a többi hasonló településé. Az igencsak forgalmas, a város főterét a Tisza-parttal összekötő
Molnár utca, sáros vagy éppen poros földút volt, az
időjárás szeszélyétől függően. Vizesárok választotta el a
járdától az úttestet, melyre széles pallókat tettek, hogy
közlekedni tudjanak. Mégis központi hely, hisz ott volt
többek között több fontos intézmény, mint például a kovácsműhely és a cukrászda is.
Ismerve a fotográfusok leleményességét, nem véletlen
tehát, hogy Kaunitzer Jakab fényírdáját az 1870-es évek
elején, a cukrászda udvarán állította fel, mert a fényképész'
ott van és ott ver tanyát hosszabb rövidebb ideig, ahol sok
ember fordul meg. Minderről egy általa készített felvétel
tanúskodik, melynek hátlapján sajátkezű aláírása található.
Az épület és fényképészünk életében 1890-ben fordulópont következett be, amikor a kunszentmártoni
születésű cukrász, Kádár Kálmán vásárolta meg az
épületet. Kádár az üzlettel -, ha ekkor még nem is tudott
róla - megalapozta egy később létrejövő fényképészeti
műterem fotográfia-ipartörténeti jelentőségű működését. A
céltudatosan berendezett és működtetett ház 1891-től gr.
Szapáry utca néven vált ismerté, Kádár Kálmán pedig jó
szakember és üzletember lévén folyamatosan gyarapodott,
s az anyagi háttér megléte elősegítette egy ötletének megvalósítását, miszerint a meglévő épületet bővítve arra két
emeletet építtet.
Ehhez a végleges terveket - 1912 májusában - Janszky
Béla és Szilvessy Tibor okleveles építészek készítették a
kor kedvelt, szecessziós stílusában. A kivitelezést Sípos
István építőmester és Módos Mihály kőműves végezték
némi átalakítás folytán, melynek szellemi gazdája Szigeti
Henrik fényképész volt.

VÁLLALKOZÁSA I S M E R T A

SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETESEINKKAL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENŐ HIRDETÉSSZERVEZŐINKNÉL.
Szolnok, Szapáry üt 23, 1/36. Telefon: 56/378-061, 20/30/70/9476-487
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„

Ha a földet elfújná a szél
Ha a földet körülöttünk elfújná a szél, legalábbis a felső,
lazább részét, szemünk elé tárulna ennek a tájnak az egész,
minket megelőző történelme. A földnek ugyanis az a tulajdonsága, hogy ahol magasan van, ott fogy. ahol laposabb
a világ, ott meg folyamatosan szaporodik. Itt mifelénk
nagyon durván számolva, úgy évente 2-3 eentit nő a magassága a másunnan jövő szél, meg a víz hurcolászta porból. Természetesen nem mindenütt van ez így, csak ahol
hagyják békében. Ezért van aztán, hogy folyamatosan
betakarja az elődök nyomát, megőrizve mindennapjaik
lenyomatát, hosszú idő alatt méteres halmot vonva föléjük.
Elfedve esetenként a tragédiák képét is, mert az is volt
errefelé bőven. Különben nem ment volna el annyi kis falu
nyomtalanul a föld alá lakni a környéken az elmúlt
századok alatt.
Nemrégen a négyes út építése miatt folyó munka segített
egyet közülük
a napvilágra
nem akármilyen
látványosságként. A sokat emlegetett tatárjárás közel
nyolcszáz esztendős históriájáról "jött helyszíni tudósítás
egy elpusztított falu utcájának képében. Amit eddig
könyvekben olvashattunk, az mutatkozott meg most a
maga rideg valóságában, mert a falut többé nem építették
újjá lakói. Talán nem is maradi közülük életben senki, vagy
itt, vagy másutt érte cl a végzet őket, de az is lehet, hogy az
emlékek súlya űzte a megmaradtakat más vidékre. A
leégett házak lassan besimultak a földbe, a holtakat elfelejtették, a táj fölött átvette a hatalmat a természet. így
őrződtek meg a mának. A gyermekeivel kemencében
hiábavaló menedéket kereső asszony, a. csontjain gyilkos
kopjadöfés nyomát őrző, hanyatt gödörbe zuhant férfi,
árokba dobott fiatal lány. és vadak marcangolta testlel
nyugvó fiatal legény. Néma tanúi egy borzalmas napnak,
amikor Batu rémlovasai jártak közöltük, nem kímélve
senkit és semmit, máig ható emléküket hagyva maguk
után.

A gödörbe zuhant férfi szemből kapta a döfést. Talán a
családjáért harcolt.

Erre a tizenöt év körüli leányra az árokban bukkantak rá.

A fiatal legényt minden valószínűség szerint kóbor állatok
is megtalálták
Fotók: K. K
Egy család életének
utolsó pillanata, a
menedék helyeit
csapdává vált
kemencében. Két gyermek és édesanyjuk földi
maradványai.
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\í D Í AT i\ / Névjegykártyától a plakátig! Prospektusok, újságok, szórólapok, dossziék, borítékok, levélpapírok
•
• - üzleti nyomtatványok, tömbök, képeslapok, oklevelek, meghívók, belépőjegyek, igazolványok...
Reklámtáblák, kirakatdekorációk, zászlók, reklám pólók, autódekorációk, öntapdó matricák,
SMNOK, SÜTŐ U. 8. TEL: 7Ú/317-2305 CD-DVD borítók, egyedi nyomtatást fóliázást, CD-DVD írást és reklám fotózást vállalunk!

MR. WIPPER SZOLNOKON
Első rész,
melyben tudatik, miért és hogyan érkezett városunkba egy
angol utazó 1889 tavaszán
Mióta a dupla aranyakat garmada számra bíró angol turistákat többé nem a természet szépsége, sem a történelmi
események által mythoszi légkörrel burkolt híres helyek
vonzzák, hanem mfíutazásaiknál egyedül a divatnak hódolnak, azóta a szolnokiak is reménykednek, hogy a nagy turisták rendes látogatásaik körébe Szolnokot is bevonják,
mert valamelyik Baedecker felveszi világhírű piros
könyvébe, s majd lesz alkalma a helybeli Fodorok,
Fábikok meg Sárkányoknak színről-színre látni és markolni az India, a Fokíöld, no meg az Angoloknak
Erdélyországban bírt bányáiból kiaknázott esengő ércet
bajusszal, fejétől soha el nem váló cilinderrel f. évi május
hó 3-án figyelmesen vizsgálja a müncheni képkiállítást.
Szemei, melyek félig csukva vannak, mintha gazdájok
csak fél munkára szerződtette volna, egyszerre karikává
merednek, rögtön rohan a titkárhoz, felvilágosításokat
kérendő a 318. számú képről. A titkár, ki hosszabb ideig
tartózkodott Angliában, s ott évről-évre folyton
rókavadászatokat ábrázoló képeket festett Albion lordjainak, jó pénzért, véletlenül beszél angolul. Felüti a
törzskönyvet, s lehető rövidséggel recitálja: "Pihenő és
étkező halászok Szolnokról, festette Pcttenkofen 1865;
vétetett 5000 márkáért, nem eladó semennyiért."
A titkár megjegyzi, hogy Peltenkoíen, ki csak pár hó előtt
halt el, valódi modellek és hamisítatlan természet után festett, képének tehát a valóságot kell ábrázolnia; különben,
ha a művészről, vagy Szolnokról többel akar tudni, keresse
fel Böhm Pál müncheni lakost, jeles festőművészt, az majd
kielégíti kíváncsiságát.
Böhm Pálnál már
tolmácsra volt szüksége, mely az atelierben másolgató rövid
hajú, kurta szoknyájú,
kékharisnyás, deszka
egyenességű XXX-en
túl levő miss személyében azonnal kéznél
volt. Bőhm egész
lelkesedéssel beszélt
Pettenko lenről,
ki,
miután bejárta az egész
kontinenst, Ázsiát és
Afrikát,
felfedezte
végre Magyarország
szívében Szolnoknál a
legszebb
eget,
a
B u d a p e s t h e z
legközelebb
eső

délibábot, a Nápolynál festőibb lazzaronikat, a spanyolországinál különb cigánynőket, hol az európai civilizáció keverve van ázsiai piszokkal, hol a lakosság nagy
része ősvándorlókból áll, kiknek ingok csak derekuk feléig
ér; felfedezte a szandai gátat, melyen három napig lehel
végig menni, holott egy rossz expressz töltény is tovább
megy, ha kilövik, mint amily hosszú a gát.
Azóta a festők valóságos búcsújárásokai rendeznek
Szolnok felé, s ott készített vázlataikról festett képeik
Párizsban, Münchenben, sőt Budapesten is elviszik az első
díjakat.
Ennyi dicséret hallatára angolunk be sem várva, mit akar
még mondani ciceronéja, rohan hoteljébe, az augsburgi
szállóba, felkapja plaidjét, 24 rekesszel bíró kézi bőröndjét,
beveszi magát egy Simbach felé induló vonatba, s abból ki
nem száll, míg 6-án este 9 és fél órakor azt nem hallja,
hogy "Szolnok..." a kiáltott perceket már nem érti.
Ekkor a már ismert plaid- és kézi bőröndöt újból kézbe
véve, indul arra, merre legtöbb embert lát menni, s ez a
kijárat. Itt éktelen lárma fogadja. Látja, hogy az előtte clhaladtakat künnlevő emberek jobbra-balra ráncigálják,
füleikbe ordítoznak s a kezükben levő csomagot el akarják
tőlük venni. Ez nem lepi meg Mr. Wippert a legkevésbé
sem, mert mint tapasztalt turista, jól tudja, hogy a lármákok
a szárazföld azon cerberusai közé tartoznak, kik az utasokra leselkednek. Szinte jól esik neki, hogy egy arany
paszomántos sipkájú kapkod feléje, valami hotel nevét
kiabálja, s ezt folyton hangoztatva, egy rozzant bárkába,
mely elé két, élte alkonyán levő szelíd gebe volt fogva,
erővel betuszkolja, maga pedig diadalmasan ugrik a bakra,
s a többiek hangos üdvkiabálásai (talán káromkodásai'.')
közt megindulnak.
Sebti Ben Kamiilo korabeli tudósítása alapján közzéteszi:
Ylorák Ásók

ESKÜVŐI - ALKALMI FOTÓZÁS

Analóg és digitális technikával akár egyszerre két fotós több beállításból is megörökítheti Önnek a Nagy Napot!
Új helyszínekkel - kreatív ötletekkel és professzionális felszereléssel házhoz megyünk!
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Kora népvándorláskori faedények
nyomában a Közép-Tisza-vidéken
Bő száz esztendeje van annak, hogy Jász-NagykunSzolnok megyében érdekes, egykori faedcnyekrc utaló
leletek bukkantak fel. A dolog fontosságát többek között az
adja, hogy a fa, mint általában a szerves anyagok a mi viszonyaink között nem maradnak ránk, így csak időtállóbb
fémvereteikből tudunk egykori létükre következtetni.
Az első ilyen példány, a római késő császárkorból
Jászberény-Alsómuszaj egy gazdag mellékletű (szarmata)
temetkezésében az 1899. évben bukkant föl. A három
bronz veretecskét kétségkívül az egykori fakészítmény
peremére ütötték és szegecselték. Fél évszázaddal később,
1952-1955 között a Kr.u. 5-6. századi nagy gepida temető,
Szolnok-Szanda egyik sírjában is lellek ilycst (hasonlót a
mellékelt képen látható sontheimi alamann darabokhoz). A
2003. esztendő őszének október havában egy Kengyel
község melletti kora középkori gepida lelőhelyen (ahol
1990-ben már végeztem régészeti kutatásokat), a sorrendben harmadik, a Kr.u. 5-6. század fordulójára tehető házalap föltárása rendjén is érdekes, figyelemre méltó
bronzveret került elő. Néhány cm nagyságú, visszahajlított, szögecselt pántról van szó, mely a szép számú
párhuzammal
összevetve
faedény
tartozékának
határozható meg. (1. kép)

Kivételes megfigyeléseket hozott az 1975-1976. esztendő
a fából való gepida csészékre/tálkákra stb. TiszafüredNagykenderföldek két sírjában 10-15 cm átmérőjű ételesitalos alkalmatosság nyomait, elszíneződéseit dokumentálták a föltáró régészek - ennek alig van párja a keleti germán királyság emlékanyagában. Melyek egyébiránt jól
illeszkednek - a Meroving-kort illetően - az angolszászok
földjétől keresztül Európán át szerte föllelhető, viszonylag
biztosan azonosítható, meghatározható ilynemű régészeti
leletek együttesébe.

Faedények maradványai (fémveretei, elszíneződései) a
Kr.u. 4-6. századból Jász-Nagykun-Szolnok megye
területén
Cseh János:

5crn

Kutya bajok

Kora középkori (Kr.u. 5-7. századi) faedények
peremveretei. a: Kengyel-Kiss-tanya; b: Bargen (frank
temető); c: Sontheim (alamann sírmező)
Az archeológia szeszélye, különös játéka folytán alig két
hónappal korábban, a csak néhány km-rel odébb zajlott
nagyobb méretű kutatómunka is fölszínre vetett egy ilyen
bronz lelettárgyat, egy Kr.u. 4-5. századi település
gödréből. E két kengyeli veretdarab nyomán már okkal és
joggal merül föl, hogy az ember utánajárjon ennek a tárgytípusnak, hozzávéve a fából készüli, faragott vagy
esztergályozott edények más maradványait - s itt rögvest
Szolnok város környéki vonatkozásúvá válik a dolog.

Jó annak, akinek kutya baja! Hiszen a régi közmondás
értelmezése szerint semmilyen gondja, problémája nincs
annak, akinek - kutya baja... De nem erről szeretnék az
olvasó idejét-türelmét rabolva írni. Valódi kutya bajok gondolkodtattak el mostanában. Világéletemben ebtartó család
voltunk, kertes házban laktunk mindig, ma is.
Gyerekkoromtól volt kutyája a családunknak, egyik
nagyapám pásztorember lévén még értett is a pulik és
pumik, mudik tanításához, idomításához. Én csak tartom,
szeretgetem őket. Nemigen fordítottam soha gondot az
apportírozásra, idomításra. Kutyáim legnagyobbrészt a
maguk kényük-kedvük szerint "gazdálkodhattak" az
udvarban; valahogyan mindig sikerült "kompromisszumot
kötni" velük. Legtöbben csak jó szóra, simogatásra, rendszeres napi eledelre vágytak, mégis őrködtek a kerítésnél,
a kapuban, a küszöbön. Városi kutyáink legtöbbjének nem
is jut még egy pár száz négyzetméteres udvar sem. sokan a
lakótelepi lakásukat osztják meg négylábú barátaikkal.

Reklám és Esemény - FOTÓZÁS
J

\Tegye egyedivé hirdetését reklámját. Egyedi illusztrációk - makro felvételek - beállított kompozíciók.
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A kutyatartók nagy többsége komolyan is gondolja, hogy
az állatok velünk együtt élő lények, az egész biológiai életterünk szerves, fontos részei, kapcsolatot jelentenek a
külvilággal - ahol nemcsak ember-ember kapcsolat létezik,
hanem ember-más élőlény kapcsolat is teljesen természetes, meghitt mindennapiság. Az ilyen barátságok
"élethosszig" tartanak. Ám nem mindenki képes kompromisszumot kötni, megoldást találni. Van úgy, hogy a
gyerek nyavalyog egy kiskutyáért, s megkapja. De egy-két
héten belül kiderül, hogy a kutyus nem egy polcra rakható
játékszer, nem lehet szélszerelni, füléi-farkát letépni, nem
lehet kukába dobni. S mégis meg kell szabadulni tőle.
így járhatott az a csöpp fekete, keverék kölyökkutya is,
amelyiket a szolnoki Bimbó úti "kutyasziget" bokraihoz
kötöttek ki. A Városmajor út-Bimbó út közötti régi laktanyaépületeket lebontották, most szép új lakóházak épülnek ott sorban egymás után. Nagyrészt fiatal, gyermekes
családok lakják az új lakótelepet, az én barátaim is arrafelé
élnek. A lakótelepi "önkéntes állatvédő liga" fogadta be a
valamiért elkóborolt kutyákat, a gyerekek naponta odajárnak hozzájuk játszani, becézgetni, etetni őket. Egy felnőtt
segítségével még oltást is kaptak a kutyusok - jobb így
nekik is, a gyerkőcöknek is. Ha már az emeletes házak
lakásaiba nem vihetők a kutyák, legalább a téren velük
együtt játszó gyerekek is védve legyenek. Ők fedeztek fel
a bokrokhoz kötött fekete kölyökkutyát is... Elengedték, s
egyszerre lett tíz-tizenöt kis gazdája... Nyár végén halt meg
az öreg kutyusom, s pár hétig nagyon üres volt az udvar.
Aztán a barátaim szóltak: nem nézném-e meg ezt a kiskutyát? Hátha megtetszenénk egymásnak.
Pár hét múlva a kntyus "hozzám költözött". Az állatorvos
beoltotta, s az első pár heti "tapogalódzás" után már megtanulta, hogy az egész kert az övé, csak az öreg macskával
kell vigyáznia olykor, ha az a kölykéhez indul... Sétálni is
voltunk már, s hihetetlenül megörültem neki, hogy nem
csak hogy hazajött velem, de egész úton ő volt elöl, s pár
száz méterrel megelőzve engem, a kapuban ülve várt rám.
Hálás lehetnék hát annak, aki úgy dobta el ezt a kis állatot,
mint egy fölöslegessé vált holmit. De neki mégsem vagyok
az, még ismeretlenül sem.
De Bimbó úti barátaimnak, az ott lakó kutyaszerető
gyerekeknek és szüleiknek igenis hálás vagyok. S nemcsak
azért, mert otthon újra van egy kedves, csibész, játékos,
szép tartási! kamasz kutya az udvarban. Hanem azért, mert
nemcsak erre a kutyusra ügyeltek, hanem a többire is, ami
még a lakótelep környékén otthontalanul kóborol.
-bo-mara-

Horgászoknak
A horgásztársadalom körében talán ma még kevéssé ismert
és alkalmazott eszközök közé tartoznak a különféle
vízielektronikai berendezések. A halradarok különféle
típusai a legszélesebb (már-már áttekinthetetlen)
választékban állnak rendelkezésre. A téli időszak
közeledtével a vízparton töltött idő természetesen egyre
csökken. Az új szezonra készülve ezért talán éppen ez az
időszak a legalkalmasabb a készülékek között való

tájékozódásra, egy jövőbeni vásárlás mérlegelésére.
A mikroelektronika robbanásszerű fejlődése ezen eszközök
mibenlétében is jelentős változásokat hozott az utóbbi
években. A készülékek által nyújtott szolgáltatások sokasága, megbízható, precíz működése, strapabíró, vízálló
kivitele immár alapvető tulajdonsága egy-egy típusnak. Az
eszközök árai ma már elérhetőnek tűnnek. Ahhoz azonban
drágák, hogy elhamarkodva válasszunk. Mégis melyek
azok a szempontok, amelyeket a halradar kínálat áttekintésekor horgászként érdemes figyelembe vennünk.
Elöljáróban szögezzük le rögtön. Két alapvető funkció
ellátását várhatjuk el majdani készülékünktől. Halkeresési
és mederfelderítést. Olyat tehát, amely egyaránt hatékony
a Tisza-tó laposában, a bányató gödrében, tökéletesen vizsgálja a medrei, de azért nagy területen talál halat is. A két
feladat azonban egymással ellentétes műszáki tartalmat
igényel. Miről van szó ? A válasszal elérkeztünk a halradar
legfontosabb műszaki ismérvéhez: a szonár látószögéhez.
A leggyakoribb modelleket figyelembe véve a következő
méretekkel találkozhatunk: 9, 10. 16. 20, 24, 45. 60, 90,
150 fok. A köztudattal ellentétben, nemcsak a nagy
látószögű radarok használhatók eredményesen. A nagy
látószög értelemszerűen nagyobb felületet tapogat le,
ellenben a jelek szóródása is nagyobb. A kis látószöggel
halkeresésre kisebb az esélyünk, viszont a meder képéről,
annak változásairól sokkal pontosabb információt kapunk.
Ha mérsékeltebb vételárú készülékek között válogatunk, e
két funkció között kell döntenünk. A
árkategóriákban viszont már találkozunk két magasabb
vagy
löbblátószögű radarokkal
is, melyek mindkét feladat ellátására képesek.
További lényeges szempont, amely a berendezések
kategorizálásához segítségei
nyújt: a képfelbontás. A
radarunk nem csupán
mélységadatot közöl,
hanem információval
szolgál
a
meder
állapotáról is. A nagyobb
felbontású
képernyő természetesen
árnyaltabb képet ad az
alattunk lévő meder
szerkezetéről, (iszapos,
agyagos,
kavicsos,
stb...)
És ez persze még
messze nem minden. Lehetőségünk van a karóra méretűtől
tekintélyes képernyővel rendelkező eszközök között válogatni. Partról használható, csónakból használható vagy
partról és csónakból egyaránt használható radarhoz is hozzájuthatunk. Egy átgondolt választás után készüléke
bizonyára egy újabb eszköz lesz a horgászat örömeinek
megtartása mellett annak eredményesebbé tételében.
Vas Zsolt

LAKASKIEGESZfTOK

Szolnok,
Sütő u. 4.

-L, áld U'U1U

Szolnok, Sütő út 7. Telefon: (56) 514-742
E-mail: utazasicentrum@externet.hu
Oszi és téli utazási ajánlatainkat kérje Irodánkban!
Q
^

ISZTAMBUL 4n*p/3éi
hotel * * *+ repülő + retnieli

29.t>Ö0,-fí-tól/fő

8 5 ADVENT BÉCSBEN i nap
'í 0 !>«« + program

34.9GO--ft-íóf / ío

NÍLUSI HA|OUT
S 55.000.-ft.-tói / fc
hotel*** * *+repülő 4-hajó + félpanzió 4-progrAm
KARÁCSONY PÉCSETT
hotel'•• + félpanzió

4 nap / 3 é|

HL

SZILVESZTER SZLOVÉNIÁBAN 7 nap/6él
apartman + étkerés igény szerint + busz

£ }9.9O0.-ft/fő

SZILVESZTER SZLOVÁKIÁBAN 5 nap / 4 él
hotel** + félpanzió

26,900.-It / fo

SZILVESZTER THAIFÖLDÖN 9 nap/ 7 éj
hotel** 4- repülőjegy + ellátás + transzfer

1/1

^

H-<
0 y
N4 LJ

193.900.- ft-«ól / fö

KUBA 9 nap/s é)
hotel**** + all Incluslve ellátás -i- repülő

29S.ÖO0. • ff-rói / fő

THAIFÖLD - PATTAYA 9nap/7éi
hotel*** 4- repülőjegy + transzfer
BRAZÍLIA
9nap/8él
hotel**** + reggeli + repülő

Prospektusunkból kiválasztott
dísztárgyainkra megrendelést
felveszünk!

Dísztárgyainkból választhat

már 390.- Ft-tÓl!

12 féle színválaszték!

!79.9OO.-ít-tól / fó
133.200.

MEXIKÓ
9 nap/7 éj
hotel**** + all Incluslve + repülő

Esküvőre nászajándék,
névnapra, születésnapra,
szalagavatóra, karácsonyra!

1s9.900.-ff / fo

MALDIV SZIGETEK
9 nap / 7 é|
hotel***** + reggeM + repülő

ft-táif

06-20/
261-6584

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

20.800. - ít-tól / fő

KARÁCSONY TUNÉZIÁBAN 8 nap/7 éj
72.800.-ft / fő
•ml hotel*** + repülő + félpanzió + transzfer
•o
- S SZILVESZTER PARÁDSASVÁRON 4 nap / 3 é|
UJ 5
t\ hotel *** 4- félpanzió 4 szilveszteri program
36.000.-ft/ fő
3
"^

Telefon:

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

4.500.-ft-tól / fő

3 2 BERLIN Snap/3é|
5? Q hotel* * + busz + reggeli + prosram
5
t/l

Lsihno

fo

331.500.- ft-tóí/fo

Átéli sportok kedvelőit SÍUTAK széles választékával várjuk!

Nyitva:

H-P: 9-77-79
Szo.: 9-73-7'g
T U D J U K HOGY V Á L L A L K O Z Á S A I S M E R T A SZOLNOKI LAKOSSÁG KÖRÉBEN

ISMERTSÉGE NÖVELÉSÉBEN HIRDETÉSEINKKEL SEGÍTSÉGET NYÚJTUNK!
HIRDETÉSÉT FELADHATJA KIADÓNKNÁL VAGY AZ ÖNNÉL MEGJELENŐ HIRDETÉSSZERVEZŐINKNÉL.
Szolnok, Szapáry út 23. T/36. Telefon: 56/378-061, 20/30/70/9476-487
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FOTO MŰTEREM
Szolnok, Várkonyi tér 20. Tel.: 56/514-980

- eredeti cseh és német
csapolt sö'rö'í^
- minőségi italválaszték
- fiűmatizált, füstmentesített
vendégtér
- ingyenes internet használat
- melegí^gnyha:
- ebéd és vacsora menü
biztosítás, ingyenes
- házhozszállítás
-jazz háttérzene szolgáltatás

•
•
•
•

TABLOKEPEK KÉSZÍTÉSE AKCIÓS ÁRON!
TÖKÉLTES RETUS, EGY FELVÉTELRŐL SZÍNES,
FEKETE-FEHÉR ÉS BARNÍTOTT KÉPKIDOLGOZÁS
HELYSZÍNEN FELÁLLÍTOTT
PROFI MŰTERMI FOTOKÉSZÍTÉS
• DIGITÁLIS TABLÓKÉPEKBŐL, TABLÓKÉSZÍTÉS
• NAGY TABLÓ NYOMTATÁS RÖVID HATÁRIDŐVEL
• VIDEOFELVÉTELEK
• KÉPKERETEK, FILMEK NAGY VÁLASZTÉKBAN

Qoígári %ávézó
SzoCtwi^Óvodau. 7/6
Telefon: 56/411-714

ütyitva: Oi-Szo.: 11-24 óráig

m

"ART FOTO A MINŐSÉG GARANCIÁJA"

VIKTÓRIA ESKÜVŐI É8 ALKALMI RUHAKÖLC8ÖNZÖ É8 VARRODA

Szalagavatóra keringőhöz, latin táncokhoz ruhákat kínálunk!

Egyéb szolgáltatásaink: ruha - javítás - alakítás - méretre készítés
Tel.: 56/342-6)4, 30/608-5500 - 50Q0 Szolnok, Batthyány út 4. (Az SZTK mellett)
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MINDEN 3. BALESETBEN
. SERÜL
EGY KERÉKPÁROS
A megye közútjain október végéig a 603 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési baleset történt. Ebből 45 halálos kimenetelű volt, 247-ben súlyosan. 311-ben könnyebben sérültek. Közlekedési balesetben elhaltak száma
54 fő, súlyosan 299-en, könnyebben 512-en sérültek.
A megye útjain sajnos gyakori a kerékpáros baleset. A statisztika évekre visszamenőleg azt mutatja, hogy a megye
területén évente átlagosan 180-220 olyan kerékpáros baleset történik, melyben a kerékpáros sérülést szenved. A
baleset bekövetkezése vonatkozásában közel fele-fele
arányban a kerékpárosok, illetve a más járművezetők okolhatók. Ez azt jelenti, hogy átlagosan minden második nap
bekövetkezik egy kerékpáros elütés, melynek kimenetele
sok esetben csak a szerencsén múlik. A megyében történő
- 2004-ben a 700-as nagyságrendet is meghaladó
sérüléses balesetben a kerékpáros elütések jelentős arányi
képviselnek. A kerékpáros közlekedéssel a megyében
évek, évtizedek óla problémák vannak, melyet a
közlekedésben tapasztaltakon kívül az is jól érzékeltet,
hogy a kerékpárosok által okozott balesetek területén a
megyék listáján hosszú ideje a 3.-5. helyei foglaljuk el.
Az elmúlt évek adatai alapján a megye útjain évente 14-16
kerékpáros veszti életét, melynek felében maga a
kerékpáros, a másik részében egyéb járművezető a vétkes.
A kerékpáros balesetek legfőbb oka az elsőbbség meg nem
adása, az irányjelzés elmulasztása, hirtelen irányváltoztatás, a kerékpár kivilágítatlansága és ide tartozik az
ittasság is. Óriási forgalmat bonyolítanak le közútjaink.
Nem lehet már a mai közlekedésben következmények
nélkül megtenni azt, amit 10-15 évvel ezelőtt. Nem lehet a
kerékpárral - más járművel sem - irányjelzés nélkül,
hátratekintés nélkül és megfontoltság nélkül bekanyarodni
úgy, hogy magunk, vagy mások életéi, lesti épségét ne
veszélyeztessük. Zsúfoltak az utak és szinte hangtalanul
suhanó gépkocsik közlekednek rajta. Ma már mindenütt
kell arra számítani, hogy azon az úton. útkereszteződésben
más. is közlekedik. Lehet, hogy az egyik pillanatban még
nem látszik, de a másik pillanatban már forgalmi viszonyba kerülhetek vele, lehet, hogy elsőbbséget kell adni
számára, és az is lehet, hogy meg is kell állni.
A
közlekedés veszélyes üzem. A közlekedésben a másodpercek töredéke alatt kialakulhatnak új közlekedési szituációk, melyhez hasonlóan gyorsan alkalmazkodnunk kell. A
közlekedés szabálytisztelő, higgadt, megfontolt, egész
embereket kíván, mely feltétel megvalósulása esetében
sem zárható ki teljes mértékben a balesetek, a közúti
tragédiák bekövetkezése.
A Megyei Baleset-megelőzési Bizottság immár sokadik
alkalommal felhívja a kerékpárosok figyelmét, hogy ne
feledjék kivilágítani járművüket, fokozottan figyeljenek az

elsőbbségadási kötelezettségekre, az irányjelzés és
irányváltoztatás szabályaira. Amennyiben a forgalmi
helyzet megkívánja, a kényelmet feladva szálljanak le a
kerékpárról és tolják át az útkereszteződésen, higgyék el
megéri ! Az autósoktól elvárható, hogy a kerékpárosokat
tekintsék a közlekedésben egyenrangú partnernek.
Különös óvatossággal közelítsék meg a gyermek és
időskorú kerékpárosokat. Útkereszteződések közelében
csökkentsék sebességüket és a kerékpárosok előzésekor
tartsanak nagyobb oldaltávolságot. Köszönjük !
E néhány alapvető erkölcsi és közlekedési szabály
betartása elősegítheti azt, hogy a kerékpárosokat ért
közlekedési balesetek száma csökkenjen, és ne kelljen hírt
adnunk további kerékpáros tragédiákról.
Az előző számban lakosság által feltett kérdésre
vonatkozóan a következőket tudjuk elmondani. A
kerékpározás szabályait a KRESZ 54. § szabályozza. (1)
bekezdése szerint „Kerékpáron a kerékpárúton, a
kerékpársávon vagy erre utaló jelzés esetében az autóbusz
forgalmi sávon, ahol ilyen nincs, a leállósávon vagy a
kerékpározásra alkalmas útpadkán illetőleg - az út- és forgalmi viszonyok ezt lehetővé teszik - szorosan az úttest
jobb szélén kell közlekedni." (2) bekezdése szerint „Lakott
területen levő olyan úton ahol az úttest kerékpárközlekedésre alkalmatlan, továbbá ahol a (7 bekezdés a) pontja
szerint tilos kerékpárral a gyalogos forgalom zavarása
nélkül és legfeljebb 10 km/h sebességgel a járdán is szabad
közlekedni. / Kerékpározásra alkalmatlan a földút uttestje, ha azon
fizikailag leheletlen kerékpározni. Nem alkalmatlan az úttest a
kerékpározásra, ha azon a nagy forgalom és emiatt olt veszélyes
kerékpárral közlekedni vagy az úttesten jelzőlámpa illetve szabály tiltja
a kerékpárral való közlekedést, tehát ezekben az esetekben a járdán

tilos a kerékpározás./ A közúti közlekedés szabályait előíró
KRESZ-en kívül helyi kerékpározásra vonatkozó helyi
rendeletről tudomásunk nincs.
Bana Béla r.ó'rgy /Szabó Zita r.hdgy

Utcán láttuk, hallottuk

Közutakon országúton járva nem egy esetben sárfclhordást és az úttest jobb szélének letöredezéseit látjuk.
Az utakon nem ritkán - mezőgazdasági munkák időszakaiban - nagy méretű és súlyú mezőgazdasági gépjárműveket egyenként és csoportosan láthatunk. Ezek a
járművek korábban a termőföldek szélein levő
mezőgazdasági utakon jártak az úttest két oldalát pedig
sárrázóval ellátott összekötő útszakaszok voltak. /Sok
helyütt a mezőgazdasági utakat a magánparcellák tulajdonosai beszántatlák, az összekötő szakaszokat
törmelékekkel egyengették ki./
Kérdés:

Korábban a fent említett mezőgazdasági utak és az ezeket összekötő
.sárrázóval is ellátott szakaszok jelen időbeni meglétüket szabályozza e bárminemű törvényi előírás avagy helyi rendelet. Ezzel is
védve az utak állapotát és az azon közlekedők gépjárműveinek, az
abban utazók személyének épségét.
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A kábítószer fogyasztás során
felmerülő veszélyek:
•

soha nem tiszta hatóanyagot tartalmaznak az "utcán"
megvásárolt illegális drogok, összetételük ismeretlen a
használó számára
• nem csak a kábítószerek de a "felütésérc" (hígításához)
használt anyagok az egészséget közvetve és
közvetlenül is veszélyeztetik
• az adott szer jellegzetességén kívül a kábítószer
használat hatásai mindig függenek a használó személy
aktuális fizikai és pszichés állapotától, valamint a
környezet jellemzőitől, ezek fokozhatják a szerhasználat veszélyességét
• mivel a kábítószer által kiváltott hatás nagyon sok
tényező függvénye, bármely kábítószer akár egyszeri
használatakor is felléphetnek a testi és lelki egészséget
súlyosan károsító hatások
• súlyos testi és lelki függőség kialakulása, mely minden
más iránti érdeklődést képes kiszorítani
• intravénás használat (injekció) esetében:
• fokozott veszélyt jelentve a szennyező anyagok
közvetlenül a vérkeringésbe kerülnek
• a közvetlen véráramba, és másodperceken belüli
agyba jutással, fokozottan fordulhat elő túladagolás
• közös eszközök használata során AIDS, hepatitisz
és egyéb fertőző megbetegedések
• a megváltozott érzékletek és csökkent reflexek melletti
közlekedésben való részvétel fokozza a balesetek
bekövetkezéseinek lehetőségeit.
A kábítószer használat illegális cselekedet, minden vele
kapcsolatos magatartás törvénybe ütközik.
A droghasználat (a legális és az illegális is) sok pénzbe
kerül, ennek megszerzése sok esetben csak illegális úton
teremthető meg, mely büntetőjogi szankciót von maga

depresszióval jellemezhető. A túladagolás rendkívül könynyen előfordulhat a mind több és több anyag iránti vágy
hevében. A fogyasztó nem lehet biztos abban, hogy mennyire „tiszta" az anyag. Amennyiben a megszokottnál
tisztább szerből a szokásos mennyiséget adja be magának
akkor jelentkeznek a túladagolás tünetei.

Opiát származékok hatásai:
Testi tünetek:
idegrendszert nyugtató izgalomcsökkentő hatás
csökkent fájdalomérzet
pupilla szűkülés
csökkent reakciós készség
csökkentik, illetve megszüntetik a szexuális vágyat
Pszichés tünetek:
flash-érzet, kellemes közérzet
relaxáltság, nyugodtság, eufória
szorongás, félelem csökkentése
túlzott önértékelés
Nagymennyiség fogyasztás esetén felléphet:
légzési elégtelenség
keringési elégtelenség
általános görcsös állapot
A túladagolás fizikai tünetei:
a száj és köröm kékes elszíneződései
minimálisra szűkült pupilla
alacsony testhőmérséklet
szabálytalan légzés
súlyos fokú vérnyomásesés
kóma •
halál.
Márkus Erika r.szds

Opiátok
Az opiátok családjába tartozik az ópium, heroin, kodein
- codein, coderetta, coderit - származékok, morfium,
methadon, diconal, máktea, stb...
A máknövény által termelt nedv szárított változatáról az
ópiumról kapta nevét ezen csoport.
Az agyban található kémiai anyagok - endorfinok, enkefalinok - az úgynevezett „belső opiátok" melyek hatására
örömérzet alakul ki a szervezetünkben, fokozódik ezen
anyagok termelődése, amikor számunkra élvezetes
elfoglaltságot végzünk - tornázunk, szeretkezünk, stb... ezt nevezzük természetes eufóriának.
Ugyanezen pozitív érzéseket hozzák létre - szervezetünket
becsapva - az opiátok is. Ellentétben a „belső opiátokkal"
olyan tolerancia alakul ki, mely egyre több szer bejuttatását
igényli az örömerzet kiváltásához. Amennyiben a szc-mély
nem juttatja be a kábítószert, a megvonási tünetek jelentkeznek, ami mérhetetlen boldogtalanság érzéssel és
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Lelkemnek csöndes gyönyörűsége

Levelet hozott a posta. Összevont szemöldökű zord felszólítás lapul a borítékban, miszerint élemedett korú járművem létezését törvényesítő fizetési kötelezettségem
további elmulasztása esetén velem kellemetlen dolog
történik. Végrehajtási eljárás kopogtat az ajtón, aminek
lehetőségét minden időben kellő borzongással vette
tudomásul a hozzám hasonlóan jogos állami pénzt
rejtegető adóalany.
Való igaz, a papirosnak igaza van. Sietek is a büntetést
gyorsan útjára bocsátani, testvérét, az elmaradt sarcot már
pár napja elküldtem a háztól. így ráérő időmben önvizsgálódok, miért is nem tüsténkedtem hamarább. Oka. a lustaság mellett az adófizetés iránti össznépi vonzalom, ami a
zsebeinkben kotorászó kezek sokasága miatt nem
véletlenül elterjedt szokás nálunk. Már cicink is hasonlóan
álltak vele Gárdonyi veretes sorainak bizonysága szerint:
"adót fizetni mindenkor lelkemnek csöndes gyönyörűsége
volt...", s ezt az eléggé el nem ítélhető hajlamot csak erősíti
távozó forintjaink érzékeny és örök búcsúja. Nagyon nehéz
ugyanis újra találkoznunk velük azon magasztos célok
képében, melyekért útjukra ereszteltük őket, az autónál
maradva, teszem azt a járható utak formájában, ahol nem a
kátyúk fölött csattogó állkapcsunk tudósít bennünket megmaradt fogaink számáról.
Addig, amíg ez meg nem javul, marad a szobrok vigasza.
Egy mese szerint ugyanis a századfordulók szilveszterének
éjszakáján megfordul a világ. Akkor éjjel a szobrok teszik
azt a galambokkal, amit egyébként ők szoktak gyakorolni
rajtuk.
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Egyedi illusztrációk - makro felvételek - beállított kompozíciók.
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A száguldás varázsa

Kettős szorításban
Egyik oldalról az alkotás szenvedélye, másikról n mindennapi élet megélhetése.

Nehéz elképzelni, hogy két világot, a könyvtár békés filoszok
járta csöndes termeit, és a motoros találkozók zajos-füstös
világát összekötheti egymással valami. A kívülálló szemében az
öreg fóliánsok, versek és könnyed romantikus regények között
idegenül hatna az országutakat járó, feketébe öltözött sisakos,
marcona társaság, és ugyanez visszafelé is igaz lehet. Mit
kereshet egy könyvtáros, aki ráadásul leány, még ha nem is ijed
meg a saját árnyékától, a köztudottan férfias életet szimbolizáló
két és háromkerekűek nyergében. Rita eredetileg néprajzosnak
készült. Először a népművészet szép alkotásai kapták meg a fantáziáját, majd vonzalma e színes világ iránt kézzelfoghatóbb formát öltött, amikor jelentkezett a debreceni egyetem néprajz szakára. Sorsa végül úgy hozta, hogy a jászberényi főiskolán kellett
megkezdeni tanulmányait könyvtár szakon, de a váltás széles
érdeklődése révén neih okozott számára gondot. Nyitott az irodalom felé is, különösen kedves számára a reformkori magyar
költészet hazafiságot sugalló felemelő hangja, de kedvesen cseng
fülének a reneszánsz líra muzsikája is. Talán innen is indult
érdeklődése a népi kultúra iránt, hiszen a népköltészet is sok
szállal kötődik az általa kedvelt irodalomhoz. A könyvtárban a
polcok között járva úgy érzi, a felhalmozott tudás szinte kisugárzásként veszi körül.
Azt mondják, mindenkiben kettős lélek lakik. Rita e szelíd világ
örömei mellett mindig szerette a kemény kihívásokat is, gyermekkora óta vonzódott a sporthoz. Kezdetben kézilabdázón,
majd családi indíttatásra, nővére példája nyomán figyelme a
motorok felé fordult. Ez önmagában nem volna különös, hiszen
nagyon sok csinos leány üldögél a száguldó masinák nyergében
utasként, de őt ez nem elégítette ki. Mint vallja, azok a hölgyek,
akik férfitársaikkal vesznek részt a motoros találkozókon nem
tartoznak vele egy kategóriába. Ok utasok és társak csupán. 0 a
maga ura, annak ellenére, hogy barátjával kel útra, az igaz, ki-ki
a saját gépe nyergében ülve. Nem tart a konfliktusoktól sem,
igyekszik mindig elkerülni őket, annak ellenére, hogy küzdősportokban szerzett jártasságára biztosan számíthat. Első lépéseit
a technika világában azzal tette meg, hogy beszerzett egy kosárban szervírozott 197l-es évjáratú Trophy MZ oldalkocsis német
járművet, s begyűjtve a hozzá szükséges szerszámkészletet életre
keltette az egykori országúti vándort. Minden darabját ismeri,
hisz százszor kézbe fogta, mire megbízható útitársa lett, aminek
semmi félelmet nem érez a nyergében.
Rendszeresen megfordul a külvilág számára némileg misztikus
motoros találkozókon, ahol főleg az ott uralkodó szellem fontos
a számára, az alábbi eset illusztrálta bajtársias légkör, amit talán
másutt nehezen lehelne megtalálnia. Barátjával az egyik
találkozóra menve az országúton kisegítették igen nagy értéket
jelentő pótkerekükkel az egyik lerobbant kollégát és teljesen természetes volt, hogy azt másnap a találkozó színhelyén hiánytalanul kapták vissza az ismeretlentől meleg köszönő szavak
kíséretében. Persze a mai világ sok ellenszenves vonása már az ő
mikrokozmoszukat is elérte itt-ott. Ilyen volt az a lesajnálás, ami
egy nyugati, úján csillogó motorcsoda nyergéből érte őket,
amikor egy csavarhúzót próbállak kérni a gazdájától egy kisebb
javításhoz. A válasz lesújtó volt: ilyen ütött-kopott alkalmatosság
életre keltéséhez ne reméljenek segédkezet. Ilyen is van, de a
guruló cirkusz világát azért még mindig körüllcngi egy őszintébb, bajtársiasabb világ szelleme, ezért úgy érzi, hogy a
motorosok világában barátjával együtt egy rokonszenves lelkiségű társakból álló csapat tagjai lehetnek.
Vincze Rita
/21 esztendős, harmadéves kötiyvtár-iiiííveló'désszc'rvezó' tagozatos hallgató a jászberényi
főiskolán. Kedvtelései: motorkerékpároz/is, kit/iglu. fotózás, versek./

Névjegy: Megyés László Vendel - festőművész-grafikus
1960-ban született Szolnokon. Végzettsége: Szegedi
tanárképző főiskola, általános iskolai
földrajz-rajz szakos tanár. Nős, két gyermeke van.
A művészek között nem ritka, hogy kerülővel jutnak el
hivatásukhoz, és az sem számít egyedi esetnek, ha egész
életútjuk során kettős szorításban élnek. Egyik oldalról
hajija őket az alkotás szenvedélye, a festővászon, vagy a
rajzpapír meghitt társaságában a témát befogadó figyelem,
túlnan pedig árnyékként ott áll a mindennapi élet megélhetésének gondját oldó másféle munka. Megyés Lászlónak
ezzel a kettős kötődéssel talán némi szerencséje van, az
első látszat ellenére két hivatala nem áll' igazán távol
egymástól. Aki régészeti ásatások felé jár, sűrűn
találkozhat egy szakállas, rajztáblát szorongató alakkal,
amint elmélyült figyelemmel veti papírra az ősök napvilágra került hagyatékát, vagy egy gödörben térdelve segíti
a felszínre a még lent tartózkodó lustább csontokat.
Ez a világ, az ásatásoké és a múzeumoké kezdettől fogva
terepe a megélhetésének. A főiskola elvégzése után sokáig
kiállítás-rendezőként dolgozott, holott minden amellett
szólhatna, hogy pusztán a múzsáktól remélje a
boldogulását. Az ő birodalmukban tette meg életének első
lépéseit, szülei Szolnok, és az ország művészeti életének
jeles alakjai, a közelmúltban elhunyt Megyés László, és a
jelenleg is a szolnoki Művésztelepen alkotó Fazekas
Magdolna festőművészek. Egy ilyen indulásnak előnyei és
hátrányai is hamar megmutatják magukat, könnyen rabul
ejtik úgy az embert, hogy ki sem akar lépni a saját önálló
terepére, kivéve, ha semmi belső vonzódása sincsen az
elődök hivatásához. László esetében erről szó sincsen. A
művészet világa őt is magához ölelte. Elsősorban a természet fogta meg érdeklődését, de időnként a
portréfestéshez is fordul, váltogatva az olajtechnikát a könnyedebb műfajokkal, a grafikával, vagy az akvarellel.
Sikerült az idők során megtalálnia saját stílusát, arculatát,
így édesapjáéhoz hasonló neve, melyhez az azonos pálya
követelménye miatt vélte hozzá a Vendel kiegészítést, a
művészet iránt érdeklődőknek egy markánsan elkülönülő
művészpálya alkotásait jelenti.
Sok, munkáját a közönség elé táró kiállítás áll már a hála
mögött. Ha számba vesszük egyéni és másokkal közös
bemutatkozásait, sorolhatjuk a neveket. Szolnok mellett
Hatvan, Eger, Békéscsaba. Esztergom, Balatonakaii,
Szombathely, Szeged, Tiszasüly közönsége ismerhette meg
stílusát, témáit, de jelenleg is van kiállítása a
megyeszékhelyen a Pedagógiai Intézetben.
A hagyományos festészet mellett egy olyan területen is
szívesen alkot, amely ugyan kevésbé ad látványos keretet a
művekhez, mint a tárlatok termei, de talán sokkal több
helyre elviszik gondolatait. Könyveket illusztrál. A varázsdoboz című mesekönyv mellett az így élünk mi című
munka és a Dialógus nevet viselő szociológiai kiadvány
tárja olvasói elé rajzait.
Munkássága elismeréseként tagjai közé fogadta a Magyar
Alkotóművészek Országos Egyesülete. A hivatalos világ
szemében ezzel kerül rá a pecsét az eddigi életműre, de
számára legalább ennyire fontos a városhoz és a
Művésztelephcz való kötődését kifejező tagsága a
Szolnoki Művészeti Egyesületben.

-13-

Fűszertörténelem

A fűszerek használatát az emberiség legtávolabbi múltjába
lehet visszavezetni. Nem lehet kizárni annak lehetőségét,
hogy már az ősember felfedezte az ételízesítőket. Az e
során nyert tapasztalatok pedig újabb és újabb
felfedezésekkel gyarapodott, s szállt nemzedékről,
nemzedékre. Az egyiptomiak, kínaiak, görögök, rómaiak régi írások szerint - az időszámításunk előtt jó pár ezer
évvel is ismerték a fűszereket, s nemcsak ismerték, de termesztették - kömény, ánizs, kapor, hagyma, sáfrány,
koriander- is. /E termeszlett növényekről már az ótestamentum is szólt./ Sába királynőről szóló történetből kiderül
az is, hogy a fűszerek nemcsak a legfontosabb árucikkek
voltak az arab világ és a Földközitenger menti birodalmak között, de
szinte egyenrangú
társa az
ajándékba vitt drágaságoknak.
A fűszerek termesztésével először
a rómaiak foglalkoztak. / Cato - i.e.
234-149 - " De agricultura" c.
művében említi a koriander. ánizs,
kakukkfűvel
kapcsolatos
teendőket.
Lucullusnak - i.e. 111-57 -, a
fényűző hadvezérnek kertjében is
termettek
világhíres
fűszernövények. / Főszakácsa olyan titokban használta a fűszereket, hogy ízesítés közben senki sem lehetett a
közelében. /
Érdekességként említhető meg a klasszikus görög-római
kultúra tudóst, Galenus-t - i.sz. 131-201 -. A nagy hírű
orvos a drogokon kívül már a fűszerek hamisításával is
foglalkozott.
Rómaiak a hódításaik során a keleti tartományok ínycsiklandozó ételeivel és fűszereivel ismerkedtek meg, - ezek
pompás aromája Európa egészének gyomrát meghódította.
A tehetősebbek szinte tobzódtak a fűszerekkel.
Talán ezért is Nagy Károly - 768-814 - frank király és
római császár elrendelte a fűszer- és gyógynövények termesztését.. Termesztésükkel a kolostorkertekben a
szerzetesek és apácák foglalkoztak. Egyik leghíresebb a St.
Gallen-i kolostor volt.
A földrészek felfedezésével a kiváló, nemes aromájú tengerentúli indiai fűszerek is beleptek. Marco Polo - 12541323 - a középkor legfontosabb utazója naplójában írja,
hogy Kínában megismerte a gyömbért és a rizst.
Amerika felfedezésévél újabb fűszernövények gazdagították a választékot, így a paprikával, vaníliával, kakaóval
...stb. ismerkedhettünk meg.
A fuvarköltségek és a szállítás ezer veszélye a költségeket
erősen befolyásolta, súlyosan megnövelte, azonban idővel
borsos áruk ellenére is egyre nagyobb teret hódítottak. A
szegényebb néprétegek nem tudták megvásárolni, így

ételeiket az olcsóbb hazai fűszerekkel ízesítették.
A híres portugál utazóról. Magellánról írott könyvekben
olvashatók, hogy V. Károly német-római császsár óriási
költségeket áldozott a híres fűszersziget "Molukki"
elfoglalására, hisz ez végtelen gazdagságot igért. / Ez
időben a bors a legértékesebb fűszernek számított,
aranymérlegen mérték. A gazdagok Európa patikáiban
méregdrágán szerezték be.
A történelemnek ez az igen drága és veszélyes hajóútja
meghozta az emberiség számára a világ legaromásabb
fűszerkincseit. A hajóút 1519.szeptember 20-án kezdődött,
és az 5 spanyol hajból csak egy 'hajó tért vissza Cano
kapitány vezetésével, és 18 emberrel a fedélzetén. A
kapitány magas rangot és címerhasználati engedélyt kapott elismerésképp. Címerében két
fahéjrúd, három szerecsendió és
tizenkét szegfűszeg látható. A
visszatért hajón lévő 700 mázsa
fűszer anyagilag busásan kárpótolta V. Károlyt elveszettnek hitt
millióiért. A több mint 200
tengerész és Magellán halála
árán az emberiség ma is élvezi
a fűszerválasztéknak örömeit.
1755-ben Európában olyan
könyvek is megjelentek, amelyek a fűszerek felhasználására hívják fel és tanítják az embereket. Ismertetik
a hagyma, rozmaring, fokhagyma, petrezselyem termesztési módját is.
Lassan-lassan a fűszerek használata természetessé vált
nemcsak az úri hanem a szegényebb rétegek konyháiban is.
A külföldi fűszerekkel visszaszorultak a hazai fűszernövények, melyek a falusi házak tornácain és kertekben
növekedtek. Lassan már csak a mesékből és a régi népdalokból hallunk felőlük.
Régi kedves fűszernövényeinkből a zeller, kapor, petrezselyem még gyakori, de tárkonyt, édes köményt,
kakukkfüvet, majoránnát ritkán láthatunk a vidéki házak
táján. /Talán a gazdász boltokban újabban feltűnő magvak,
cserepes növények ismét felébresztik otthoni termesztésük
iránti igényünket./
Befejezésül. A régi magyar udvari krónikások által írtakat
lapozgatva láthatjuk, hogy már Mátyás király idejében
milyen nagy szerepet játszottak a fűszerek. A magyar
konyhában már abban az időben használták a sáfrányt, a
borsot, fahéjat, szerecsendiót, gyömbért, ... stb. Ezen írások bizonyítják, igazolják a fűszerek termesztésével már a
XIV-XV. Században is kísérleteztek hazánkban.
Leírtakból látható, hogy a fűszerek használata szinte
egyidős az emberiséggel, használatuk együtt terjedt az
étkezési igényekkel, azok fokozódásával, és állandóan
fejlődik, formálódik napjainkban is.
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Nőknek
WELLNESS - testmozgás

végezve, és természetesen a rendszeres sportolást is
beleértve, megőrizhetjük az optimális testsúlyunkat,
és az olyan alábbi jótékony hatásokkal jutalmazhatjuk
a szervezetünket, mint:

Őrizze meg a fittségét anélkül, hogy beleizzadna!

* Energiaszintünk növelése és jó közérzet
* Izomtömegünk megőrzése, ami bizonyítottan
elősegíti a csontvázrendszerünk állékonyságának
megőrzését, és javítja az élettartamunk meghosszabbításának az esélyeit
* Jó fizikai közérzet biztosítása
* A csontképződés és az izületek jó állapota
megőrzésének elősegítése
* A felesleges testzsírlerakódások megakadályozása
* Az egészséges testsúly megtartásának
elősegítése
* A vérkeringési betegségek kockázatának
csökkentése
* A cukorbetegség kockázatának csökkentése
* A magas vérnyomás kockázatának csökkentése
* A levertség és a rossz közérzet kockázatának
csökkentése

Ha a fitt egészségi állapota megőrzésének csupán a
gondolata is egy kiábrándult sóhajt vált ki Önből,
akkor itt az ideje, hogy ezentúl más szemmel nézze a
rendszeres testmozgást végzőket. A rendszeres
mozgás az egyik legjobb módja a testsúlycsökkentő
programunk felgyorsításának, segít megőrizni az
egészséges testsúlyunkat, és ami legalább ennyire
fontos... elősegíti az emberi test vázrendszere szilárdságának megóvását.
A Testmozgás számos fontos és meglepő módon járul
hozzá az egészségi állapotunk megóvásához úgy is
mint a különféle betegségek csökkentése, vagy akár a
közérzet javítása területén.
Jelenleg milyen az Ön aktivitási szintje?
Vannak, akik a rendszeresen edző és versenyző
sportolók közé tartoznak. Mások aktívak és fittek,
rendszeresen sportolnak egy tornateremben, vagy hetente teniszeznek, vagy fociznak. Míg mások ha nem
is művelnek valamilyen sportot, de aktív életmódot
folytatnak. Futkároznak a gyermekükkel, kerékpárral
vagy gyalog járnak be a munkahelyükre.

Testmozgással az egy életre szóló jó közérzet biztosításáért!

Ön melyik kategóriába tartozik?
Testmozgással a jó egészségért
Habár jól tudja az ember, hogy a rendszeres testmozgás jót tesz a szervezetének, leggyakrabban nincs
ideje, hogy ezzel foglalkozzon. Jó hír a tudományos
körök részéről számunkra az, hogy nem is kötelező az
embernek részt vennie a "hagyományos" sportolási
módok valamelyikében, ahhoz, hogy élvezhesse az
aktív életstílussal együtt járó előnyöket.
A szakemberek naponta rendszeresen mindössze 30
perces aktív testmozgást ajánlanak, ami részletekben
is elvégezhető. Ez lehet akár a lépcsőkön való
közlekedéstől kezdve, a kerti munkákon és a mosáson
át egészen a célunktól távoli helyen lévő parkolóból
történő gyaloglásig bármi. Ilyen jellegű testmozgást
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Férfiaknak
A sör magyarországon
Az ősmagyarok bozának nevezték gyenge alkoholtartalmú, sörre emlékeztető italukat. Igaz. a bozát nem ők
maguk fedezték fel, idegenektől tanulták készítését. Egyes
források alapján a törököket gyaníthatjuk a magyarok sörre
szoktatása mögött. A bozát ugyanis köles, árpa, később
kukorica erjesztésével nyertek. De a magyarok ismertek
egy sztyeppéi eredetű italt is: a nyírfa vagy a juhar kérgét
megcsapolták, a kifolyó lét összegyűjtötték, majd több
napig erjesztették.
Magyar specialitásnak nevezhetjük a "kun serf'vagy más
néven "kenyérsert". Ez a kenyérsütés mellékterméke volt.
A gabonamagvakat (köles, árpa, búza) megőrölték, víz és
kovász hozzáadásával kenyerei készítettek, majd a
kelesztett tésztát lapos, megibrrósílott köveken sütötték
meg. Az egyenlőtlen melegedés következtében a kenyér
külseje sült meg, közepe nyers maradt. A félig sült
kenyértésztát megtörték, vízzel telt edénybe tették. A
kovásztól ez megerjedt, és néhány nap után saványkás,
enyhén szeszes italt kaptak. Hogy hódító erejét növeljék, a
gabona közé kender magját kevertek. Megjegyzendő, hogy
a boza a kábulal jelképe volt. "tiszta lelkű ember" nem ivott
belőle.

időben sokan kapták nevüket épp a foglalkozásuk után.
Pest ipartörténeti emlékei az évszázadok alatt nagyrészt
elkallódtak, de mivel Pest városnak nem voltak szőlőtermő
területei, jogosan feltételezhetjük, hogy serfőzésben megelőzte Budát.
A következő érdekes figura a pesti sör körül Probcrger
Jákob, császári tábori felcser. Pest város egyik első bírája.
1687ben megvette a még épségben álló, török kézen lévő
Pesti Serfőzőházat. A Vízi Kupa sikátor - vagyis a mai
Sörház utca - lett a helye az újkori pesti serfőzdének.
1845 októberében újjáalakult a serfőzők pesti céhe,
melynek tagja lett az ország minden valamirevaló városának egy-egy serfőző mestere. Ekkor már négy éve múlt,
hogy Anton Dreher új sörszabadalmat nyújtott be. Nagy
sikert aratott új főzetével, mely világos, könnyű, frissítő
ízű, és ami mindezeknél sokkal fontosabb: jól eltartható
volt. Eddig ugyanis két- három napnál többet nem bírt ki a
ser, megsavanyodott. Új főzetéhez új technológia és új
gépek kellettek, mert a Dreher-féle sört több fázisban kell
lehűteni.
Dreher a párizsi világkiállításon mutatkozott be a
nagyvilágnak az első világos sörrel - és szinte rögtön óriási
sikert aratott. De ez egyben a céhes korszak végét, az
iparszerű sörgyártás kezdetét is jelentette.

A középkori Magyarországon sert főzhetett minden teljes jogú polgár, s az iparral telek és házhely járt együtt. A
mohácsi, csatavesztés által elhíresült II. Lajos király
udvarának .számadókönyve szerint az uralkodó egyáltalán
nem vetette meg a jó seritalt. Számos, az alábbihoz hasonló bejegyzés tanúskodik erről: "1525. július második
napján vásároltam egy kis hordó árpasert a Királyi Felség
asztala számára, adván azt Balázsnak. Ő Felsége
pohárnokának kezéhez, és fizettem ezért forint hármat."
Kocsmának a szó, XVII. századi értelmében alig van
nyoma. Az első nagyüzeminek nevezhető serfőzdét II.
Rákóczi Ferenc, alapította Őraljfalván. írásos emlékek
utalnak arra, hogy 1815-ig a régi Kis-Pest (a mai Belváros)
volt a pest-budai sörgyártás központja. A mai Váci utcában
működött a nagynak nevezhető serfőző ház.
1483-ból való az az okmány, mely a pesti Magyar
Mészáros Mesterek céhéhez tartozó székről szól, ahol is
szerepel egy pesti esküdt polgár - vagyis szenátor -,
bizonyos Seres Máté. Az ő neve előfordul egy négy évvel
későbbi okmányon is, ahol mint a legjobb serfőzőt említik.
Seres uram vélhetően főállásban főzte a sört. mert abban az
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Az öntözőrendszerek fagyvédelme
Azok a területeken, ahol a fagyhatár elérheti a vízcsövek szintjét, a fagykárok
elkerülésére a rendszert vízteleníteni kell. A jég feszítésének tartós és éveken át
ismétlődő hatása, gyengíti a csövet és ez végül töréshez vezel. az idomok nem
húzódnak össze, és tágulnak ugyanazon mellékben mint a csövek.
Az öntöző rendszerek módozatai. Sűrített levegős kifúvatás, minden rendszernél alkalmazható. Gravitációs sűrítés, itt a teljes rendszernek a leeresztő
csapok felé kell leejtenie. Visszacsapó szelepes fejeknél nem alkalmazható.
A víz kifúvatása. A legeiterjetlebb víztelenítő eljárás, minden rendszernél
használható. A víztelenítési bízzuk szakemberre így elkerülhetjük a baleset
esetleges károkozást az adott rendszerben, Kifúvatás hordozható kompresszorral
történik. Összességében egy átalgos kertben 400-500 I szállított levegó'mennyiség/pere teljesítmény szükséges a rendszer kifűvalásához. A következőkben a
kompresszoros kifúvatás általános rövidílelt leírását olvashatják. Az eljárás lépései változhatnak a beépített szerelvények függvényében. Csatlakoztassuk a kompresszort a megfelelő helyre, majd indítsuk el a legtávolabbi zónát, ezután nyissuk ki a kompresszor csapját. Elkerülendő, hogy anagy nyomástól hullámok
alakuljanak ki, mert a sűrített levegőt nyomásától, a csövek méretétől, a domborzati viszonyoktól és a fúvókák típusától függően akár 40 bar túlnyomás is
kialakulhat a hullámok következtében. A golyós szelepek használatát, a
lökéskellő hatásuk miatt lehetőleg kerüljük! Fokozatosan növeljük a levegő'
nyomását 3,5 bárról, hogy csökkentsük a vízlökések hatását. A nyomás semmilyen körülmények között ne haladja meg az 5.5 bárt. Futassuk le egymás után az
összes zónát. Azt ajánljuk, hogy a csőhálózatot inkább több rövid mint egy
hosszú ciklusban ürítsük le. Vagyis, fuvassuk ki egy rövidebb periódus alatt a víz
nagyrészét minden egyes zónából, majd ismételjük meg amú'veleteket újra. Ezzel
biztosítjuk, hogy az egyik zónából a másikba átfolyó vizet is eltávolítjuk.
Végezetül figyeljünk arra. ha a hőmérséklet a lagyópont alá süllyed, akkor a
fúvókákon jég képződhet. Ha a fúvóka befagy, akkor megeshet, hogy a víz nem
ürül ki az adott esőszakaszból. Ha turbinás fejeket kell kifúvatntinksemmi képpen nem végezhetjük fagypont alatt, hiszen ha a fej teteje befagy, a hajtómű még
nem. Ekkor állhat elő az a helyzet, hogy a hajtóművek saját magukat teszik
tönkre. Miközben fuvaljuk ki a vizet a rendszerből, időről időre ellenőrizzük a
cső hőmérsékletét a kompresszor közelében. Ha a fúvókából már csak finom permet távozik, akkor a víz legnagyobb része kiürült a rendszerből.
Mire figyeljünk: Sokkal egyszerűbb télre vízteleníteni egy hálózatot, mint kijavítani azt tavasszal. Amikor teljesítünk egy öntözőrendszert, akkor a következőkre
figyeljünk, A levegő ne haladja meg az 5.5 bárt. Ne álljunk közel a sűrített levegővel töltött alkatrészekhez. Ne hagyjuk a kompresszort őrizetlenül. Ne fúvassunk ki egy rendszert a szivattyún keresztül. Először a rendszert víztelenítsük,
majd eresszük le u szivattyúból is a vizet. A kézi leeresztő csapokat ne hagyjuk
nyitva mert befolyhat rajt a atavaszi hóolvadáskor a víz.
A végső simítások.
Miután télire elzártuk a bejövő vizet, és a hálózatot annak rendje és módja szerint
leeresztettük térjünk vissza a szelepekhez, és nyissuk ki löbbször a leeresztő
csapot. Hagyjuk a csap karját 45 fokban nyitva. Ha teljesen nyitva vagy zárva
hagyjuk akkor víz marad a szelepben és az szétfagyhat. Az elektromos és az
elketronikus vezérlőket áram alatt kell hagyni, ezzel megelőzhetjük az automatika belsejében a korróziót okozó párásodást.

Öntözéstechnika

5000 Szolnok/ Seregély út 43*
Tel.: 30/9437-404
Web: MTHrw.t-technik.hu

E-mail: info@t-technik.hu

Felejtse el a loesolétőinlőt!

MUST - NEMCSAK SZURETELESKOR

Ugye szívesen innánk nemcsak szüret környéken mustot.
Méltán, hisz ez egyike a legkellemesebb és a legtáplálóbb italoknak. De hogyan?
Ahhoz, hogy tartós mustunk legyen, csak teljesen egészséges,
érett szőlőt használjunk. Az illatos, savasabb mustot adó szőlőfajták alkalmasak. Pld. Csaba gyöngye, Saszla, Tramini, stb.
Természetesen alkalmazkodhatunk saját ízlésünkhöz, a
kertünkben megtalálható fajtákhoz is.
A szüretelt fürtöket megmossuk bő vízben, ezzel a bogyókról sok
élesztőgombát távolítunk el. A tiszta fürtöket zúzzuk meg, a
cefréből kiszedjük a fürtkocsányokat, ami a következő lépést, a
préselést könnyíti meg.
10 kg szőlőből kb. 5-6 liter eltételrc alkalmas must nyerhető:
Tartósításra csakis színmustot használjunk, melyet hűvös helyen
- pince, kamra - másfel-két napig ülepítés céljából. A leülepedett
mustot lefejtjük és tiszta palackokba töltjük. A mustaljat és a
korábbi, megmaradt cefrét borrá erjeszthetjük.
A musttal megtöltött üvegekbe tegyünk literenként 1 g benzoesavas nátriumot, és a bedugaszolt palackokat tartsuk minél
hűvösebb helyen.
Pasztőrözéssel is lehet tartósítani. Az ülepített, dugóval lezárt
palackba - 3-4 cm légtér hagyásával - töltött mustot befőtteknek
megfelelően 20 percig vízfürdőben hevítjük.
Tartósíthatjuk még mélyhűtéssel is. Az előkészített, tiszta mustot
fóliába öntjük és lefagyasztjuk kb. 18-20 fokon. /Célszerű folpack fóliával kibélelt edénybe tölteni./ A fagyasztott mustot
tároljuk felhasználásig hűtőben. Fogyasztáskor - kiolvasztva eredeti ízét, zamatát élvezhetjük.

SZŐLŐ TARTÓSÍTÁSA -AGGATÁSSAL

Milyen finom a szőlő, és milyen jó lenne, ha csipegethelncnk
télen is. Hogyan lehet ezt megoldani. Nos ehhez adunk némi
támpontot.
Bizony rangos csemege a téli időszakban a szőlő, a fürtöket
nyersen fogyaszthatjuk, sőt a háziasszonyok c bogyókkal ízesíthetik, dekorálhatják a süteményeket, fagyaltot, pudingot és más
egyéb nyalánkságot.
A szőlő ilyetén tartósítására a felaggatás felel meg, tartására
pedig minden olyan helyiség ahol a hőmérséklet nem csökken 0
fok alá, a hőmérséklet nem ingadozik, a tényleges, relatív
páratartalma 80-90 % között van. Ugyanis a meleg helyen lévők
megfonnyadnak, a párás helyiségben tartott szőlőfürtök pedig
megpenészesednek.
Milyen fajtájú és minőségű szőlőt aggassunk, és hogyan?
Felaggatásra nagy fürtű, nagy bogyójú, vastagabb héjú, fürtözetileg ritkás, későn érő csemegeszőlők az alkalmasak. Néhány ezek
közül: Saszla, Attila, muskotályos, Othello. Zala gyöngye, slb.
A fürtöket éretten, száraz, napos időben szedjük - az éretlen,
penészes, repedt bogyókat éles és hegyes ollóval le kell választani. Párosával kössük vékonyzsinórra úgy, hogy miután egy
keresztrúdra felaggattuk fejjel lefele lógjanak. Ilyenkor ugyanis
a bogyók nem érnek össze és lazábban függnek, a rothadás és a
penészesedés veszélye is kisebb. A kénezcsl két-három hetente
érdemes megismételni.
A fürtök különállását elérthetjük azzal, hogy nem egyenlő magasságban függesztjük a zsinóron levő párokat. Amikor a szőlők
aggatásál elvégeztük, a helyiséget csukjuk be és 1-2 kénlapot
elégetünk, megakadályozva ezzel a bogyókbitn található penészgombák elterjedését.

ÚJRA MEGNYÍLT A MÁRIA ÚTI R É G I S É G

BOLT!

ÚJ ÁRUKÉSZLETTEL VÁRJA RÉGI ÉS ÚJ VÁSÁRLÓIT! ÉRTÉKBECSLÉS, ADÁSVÉTEL, BIZOMÁNYI ÉRTÉKESÍTÉS!
Nyitvatartás: H P : 1 0 . 3 0 - 1 6 . 0 0 , Szo.: 9.00-11.00-ig, Szolnok, Mária út 2/B Telefon: 3 0 / 2 2 9 4 - 5 0 1
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Előző lapszámunkban a

II

meghatározásában. A fiatal példányok tehát tájékozódási hiba
miatt választják a nyitva hagyott nyílászárók réseit lehetséges
szállóhelynek. A megvilágított ablakok előtt repkedő táplálékállatok tömege a denevéreket vonzza. Az épületekben való megjelenés további oka lehet a denevérek nyárvégi -, őszi vonulása is,
aminek során a több százas / ezres csoportokban vonuló
denevérek közül néhány kiszorul az épületeken kívüli szálláshelyről, vagy éjjel a szobát választja átmeneti szállásul.
Nem kizárt az sem, hogy a faj őszi párválasztási időszaka során
optimális párzóhelyet keres.
Mit tegyünk berepülésük esetén?
Semmi esetre se kezdjük el üldözni az állatot! Egy viszonylag
nagy szoba sem nyújt a nagytestű denevérek többségének akkora szabad légteret, hogy abban akadálytalanul tudjanak repülni.
Nyugodt manőverezési lehetőségek és kapaszkodóhelyek
hiányában a falon megpihenni vágyó megrémült állat rövid időn
belül megcsúszik és a szoba berendezési -tárgyaira vagy
közvetlenül a földre esik. Ahova a denevér berepült, onnan
általában ki is tud jutni! Tárjuk ki az ajtót, ablakot, tegyük
szabaddá a kirepülés útját - húzzuk el az ablak előtti függönyt -,
így a szobába betévedt denevér valószínűleg távozni fog. A lámpafény a denevér tájékozódó képességét alapvetően nem
befolyásolja, de jobb, ha ilyenkor lekapcsoljuk a villanyt, ez az
állapot jobban hasonlít a természetes körülményekre. Ha
mégsem találna ki, vagy a denevér már a földön találjuk, egy
vastagabb bőrkesztyű, esetleg törülköző, felmosóruha vagy végszükség esetén - kislapát segítségével felemelhetjük. Az állat
az ablakpárkányra helyezve szabadon engedhető. A denevér
ablakon való kihajítása azonban tilos, mert a megriadt, esetleg
sérült állat a váratlan földet érés következtében elpusztulhat.

Utcán láttuk, hallottuk'

rovatban kérdésként vetődött fel a denevérek elszaporodása,
lakóhelyünkön történő megjelenése, az ellene tehető intézkedéseink, védekezéseink lehetőségének kérdése is.
Az ügyben megkerestük az Önkormányzat mezőgazdasági
főmunkatársát Dénes Gábor Urat és a Jász-Kun Természetvédelmi Szervezet Elnökét, Urbán Sándor Urat, valamint a Tisza
Klubbot. Valamennyi helyen készségesen álltak rendelkezésünkre, és adtak választ a feltett kérdésekre. Elmondták,
hogy a nálunk élő és a panelházaknál megtelepedő denevérek
korábban a folyók árterületén éltek, ahonnan is az odvas fák
kiirtásával kiszorultak, életterük úgymond városiasodott, kiterjedt a lakókörzetekbe. Megfelelő szállásaikat a házak repedéseiben, a szigetelési hiányosságok miatt létrejövő nyílásokban
találták meg.
Urbán Sándor Elnök Úr tájékoztatott, hogy denevér odúkat
kívánnak elhelyezni a denevérek korábbi életterein, a Zagyva
hullámterén, a hidak alá. Ennek érdekében pályáztak, melyet
meg is nyertek. Nehézségük adódik azonban mert ezen odúk
költségesek, valamint abban, hogy sokszor már a házak
leszigeteléséről vesznek tudomást, amikor is már nem tudják
menteni a védett állatokat. Természetesen segítséget nyújtanak
az emeletes házak szigetelési munkálatainál. Ehhez azonban
szükséges, hogy a szigetelés megkezdése előtt legalább 2-3 héttel keressék meg őket. Ők a helyszínre kimenve pedig megteszik
a részükről szükséges intézkedéseket. A szigetelési munkálatokat
azonban tavasszal kezdjék meg az állatok téli alvása miatt,
amikor is a résekbe behúzódva telelnek azok. /Leghamarabb
február végén ill. március közepén. / Beszélgetésünk során
elmondta továbbá, hogy a magánvállalkozók jelentkezése segítség lehetne az úgymond olcsóbb és természetesen - a megnyert
pénzt is figyelembe véve - több denevér odú kihelyezésében, a
probléma pozitív megoldásában..

Szabad kézzel soha nem érintsük az állatot, mert mint bármely
vadállat védekezni fog a kézbevétel ellen, haraphat! A szabadon
engedést minden esetben sötétedés után végezzük. Ha napközben találunk az állatra, várjuk meg az estét. / Legjobb
tárolóeszköz a kartondoboz, üssünk rá kisméretű eszközzel több
lyukat - szellőzés céljából. / Időközben az állat "bealudhat", de
az ablakpárkányon - mindig magas helyre tegyük - felébreszti
magát.
Hazánkban védett faj, egy példányának eszmei értéke 10.000.Ft. Védelmét biztosító jogszabályok: 1994/18 Nemzetközi
szerződés...., 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről,
13/2001. (V.).)KöM rendelet.
B.P.G.

Címük: Jász-Kun Természetvédelmi Szervezet 5000. Szolnok,
Pf.:188. T: 06-30/6171-052, 06-20/398-5677.

Denevér
Denevérekkel gyakran találkozhatunk lakóhelyünk környékén.
Panellakóként leggyakrabban a korai denevér válik szomszédunkká, mely az európai fajok között nagytermetű, egész testén
vörösesbarna színű, selymes bundájú denevérfaj. Testfelépítése
robusztus, ennek ellenére mozgása gyors. Nemcsak faodvakban,
hanem barlangok bejárati szakaszán található kisebb üregekben,
repedésekben gazdag sziklafalak réseiben is megbújik.
Esetenként más denevér-fajokkal együtt fordul elő, hidegebb
teleken nagy számban elpusztul. Nyáron a hímek és a nőstények
kolóniákat alkotnak, de a hímek néha magányosan élnek. Vonuló
faj. Nyár végén Észak- és Kelet-Európából tömegesen délnyugati irányba vonulnak.Ritkán nappali vonulása is megfigyelhető.
Már naplemente előtt éjszakai vadászatra indulhat, különösen
ősszel, fagymentes napokon pedig már esetenként fényes nappal,
délutáni órákban is megfigyelhető. Az éjszaka közepén
táplálkozásában szünetet tart, majd napkelte előtt ismét vadászik.
Táplálékként elsősorban éjszakai lepkéket, repülő bogarakat, pl.
cserebogarat fogyaszt.
Miért repülnek be a nyitott ablakon?

•. '^^£^i$MX-:

A denevérek szempontjából aktív periódus-- április elejétől
október végéig - második felében a fiatal denevérgyerekek repképessé válnak, de még gyakorlatlanok
szálláshelyük

SZOLNOLSUTO U.8.
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TEL::Í70/3,17-2305

A sportról másképpen

Kalocsai Péter

Divatos kifejezés manapság a pedagógiai hozzáadott
értékről beszélni. Próbálják merni a be- és a kimenetet.
Megtervezik, megbeszélik, ellenőrzik, magyarázzák - esetleg áthárítják
- tesznek érte, hogy sikerüljön, sokszor
mégsem jön össze!
Lehet-e másképpen? Szinte nem is beszélünk róla, csak
részben tervezzük - kötelességszerűen: papíron. Mégis sikerül fejleszteni a gyermeket észrevétlenül, mintegy "melléktermékként". Mai szóval: "miről is beszélünk"?
A sportról - másképpen!
Azt gondoljuk sokan - velem együtt -, hogy a sport edzésmunkáról, teljesítményről, sikerről stb., szól - ami helyén
való gondolat. Mégis van ott még valami "melléktermékként", amit észrevétlenül hozzáadunk - ha nem akarjuk, akkor is - a saját lelkesedésünkkel, buzdításunkkal.
Hogyan is kezdődik?
Ok - a számunkra legfontosabb emberek -, akik öt évesen
belépnek először a terembe, és amikor kilépnek az ajtón
akkor máris "judosok". Mert ezt mondják - mindenkinek
akinek csak lehet! Később, amikor több edzésre járnak
magával ragadja Őket a judo technikájának érdekessége, a
mozgás elsajátításának öröme, és egyre jobban betölti az
életüket!
Néha az iskolában talán elterelik róla a figyelmüket
matematika vagy magyarórán. Edzésre viszont menni kell,
ha esik - ha fúj, téli szünetben, nyári szünetben, hétköznap
és hétvégén. Mindezt önként, vidáman évekig évtizedekig.... Vágynak a sikerre, a csapattal együtt
eltöltött percekre, a kemény edzés utáni
érzésre: képes voltam rá, ezt is végigcsináltam - jó vagyok!
"Miről is beszélek?" "Mi ez a melléktermék?"
A legfontosabb: megtanultak egy dologra
koncentrálni!
Hinni valamiben, és megtenni érte mindent: tanulni, figyelni, alkalmazkodni (a
többiekhez), szenvedni és elviselni,
vereséget eltűrni és győzni. Akiknek
legjobban
sikerült
a
Szolnoki
Sportcentrum Kht. judo szakosztályában,
a teljesség igénye nélkül (100 főből):

Varga Szabolcs
Gyulai Balázs

diák A OB III. hely,
serdülő OB II. hely
diák A OB III. hely
ifi OB II. hely

Reájuk mutatott ebben az évben a bíró legtöbbször,
miközben elhangzott egyszerűen, tárgyilagosan: "győz
Nagy Dorina Szolnok". Mivel a Szolnoki Sportcentrum,
Sportiskola és Sportszervező - Szolgáltató Kht. hosszú
lerövidítik. Nem javítom ki a bírákat hiszen nagyon fontos
hányszor hangzik el egy évben: "győz
Szolnok". Mi teszünk érte, hogy egyre többször hallhassuk
ezt a pár szót!
A judo "önvédelmi jellegű küzdősport, melynek célja a
szabályok adta lehetőségekkel: dobásokkal, leszorítással,
karfeszítéssel vagy fojtásfogással - az ellenfél legyőzése".
Az eredményesség érdekében magas szintű technikai
tudással, mozgás koordinációval, gyorsasággal és erő
állóképességgel kell a versenyzőknek rendelkezniük.
Na és még valami mással, ami a háttérben van
Könnyű a dolgunk hiszen önként jöttek, önként tettek érte,
önmaguk érték el - mi csak hozzátettünk ehhez.
A felelősség az Öné - kedves szülő -, tegyen Ön is érte!
Vigye gyermeket edzésre! Képzelje el, hogy később a sport
helyére a munkáját fogja behelyezni! Akkor az újság másik
rovatában fog olvasni róla - de a sport ott marad a fejében
kitörölhetetlenül, hiszen tudja, van ott még valami.
Vörös Zoltán
judo edző, testnevelő

Molnár Sándor

junior OB II. hely,
junior B OB III. hely,
Diákolimpia I. hely
serdülő OB I. hely,
Nagy Dorina
ifi OB II. hely
Sándor Márton diák A OB I. hely
Tamás Attila
diák A OB I. hely

FENSTHERM-ERDELYI NYÍLÁSZÁROK KFT.
SZOLNOK, ARADI U. 4. TEL.: 20/361-2129

A SZOLNOKI SPORTCENTRUM JUDO SZAKOSZTÁLYÁNAK
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TÁMOGATÓJA

ÚJSÁGUNKAT AZ ALÁBBI HELYEKEN
TALÁLHATJÁK MEG
Bozsó Pékség, Vegyesbolt - Verseghy út
Bohács BT. Virágüzlet - piac
Kiss András órásmester - Ságvári krt 12.sz.
Párizs Parfüméria - Ady Endre út, Cora Áruház
Persona női divatáru /Ady E. úti fűtőművel szemben/
Music Boksz - Pelikán Hotel-i butiksor
Mister Minit - Skála Áruház
Oláh Károly órásmester - Skála Áruház,
Újságárus stand - Művelődési Es Zenei központ
Mátyus Kft. írószerbolt - Szapáry-Baross út sarok
1001 Non Stop Élelmiszerbolt - Szapáry út 26.sz.
Aranyműves - Ékszerüzlet - Sznpáry út 26.sz.
Kelemen József órásmester - Szapáry út 26.sz.
Karaokee Club - Szapáry út 20.sz.
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.sz.
CAR-TOUR Utazási Iroda Szapáry út 25-29.sz.
HUGUEST Travel /Express/ Utazási Iroda Szapáiy út 23.sz.
Határidőre, akár (1 órás - 4 órás)
Borostyán Étterem - Szapáry út 23.sz.
Árkád üzletsor:
1 és 3 napos határidővel
"Sikoly" Divatáru bolt
"Szövet Varázs" Méteráru - Lakástextil bolt
Éva divatáru
"Harisnya" üzlet
• ajándékfilm
K&K Cipőbolt
Cipőjavító műhely Magyar útA.sz.
• ajándékalbum
Soft Ker. Irodatechnika Számítástechnika - Kossuth tér 3.sz.
• Szerencsesorsjegy
Tisza Copy I Sharp Szaküzlet Ady E. út 18.sz.
Chiovini Galéria - Arany J. út 6.sz.
Aqua Vízisport Hajófelszerelés és Motorcentrum TOTÓ LOTTÓ
Arany J. út 15.sz.
Somogyi ABC - Somogyi út 18.sz.
és sorsjegy
FERRAT Számítástechnika - Sütő út 11.sz.
értékesítés
DVD Stúdió Sütő út 11.sz.
Háztartási és Festékbolt
Milánó Lakáskiegészítő - Sütő út 23.sz.
Fehér Béla műszerész - Mária út
Trikkulira Festék Szaküzlet - Sóház út l.sz.
Hexxa Computer Szaküzlet - Sóház út l.sz.
Polgári Kávézó - Óvoda u. 71b.
Reinchart Lóránt Vadászpiiskamííves és Géplakatos műhely Sóház út 5.sz.
Elektro Pont - Interspar Áruház
Illatszerbolt - CORA Áruház
Mosoda 15 ASECI - CORA Áruház
Fotó Galéria Fotó Kft. Baross út 26.sz.
MAGENTA Nyomdaipari és Műszaki Szaküzlet Baross út 26.sz.
Zsebik Lászlóné regisztrát mérlegképes könyvelt') • Bozsó N. u. 16.

Ff és színes filmkidolgozás

Ajándékjaink:

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

Előző havi nyertesünk: Ferdinánd Árpád 5000
Szolnok, Bercsényi u. 28. sz alatti lakos. Gratulálunk!

Cím: Szolnok, Baross út 26.

KVÍZKÉRDÉS

Mikor és melyik adománylevélben Teszi megyeszékhellyé államalapító István királyunk Zounokot ?
Megfejtését a kiadóhoz - Szolnok, Szapáry u. 23.1./36 - leadhatja, postán megküldheti 2005. november 30-ig. A megfejtők
között egy műsoros DVD-filinet sorsolunk ki!

TOTO 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.
_ _

