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Emlékezzünk október
huszonharmadikára

“1956. október 23-a örökre
be van jegyezve a szabad emberek, a szabad népek krónikáiba.
A bátorság, az öntudat, a diadal
napja volt” - méltatta 1960. október 23-án J. F. Kennedy, Amerika elnöke, a magyar ‘56-os
forradalmat.
15 órakor indult a tüntetés a
Petőfi-szobortól, ahol Sinkovits
Imre tízezres tömeg előtt szavalta el a Nemzeti dalt, és egy
diák felolvasta a 16 pontos követeléseket. Innen vezet a tüntetők útja a Bem-szoborhoz,
ahol Bessenyei Ferenc elszavalta a Szózatot. Megszülettek az
első lyukas zászlók, amelyek
mára a bátorság és szabadságszeretet szimbólumaivá váltak.
Bicskákkal vágták ki a gyűlölt
Rákosi-címert a nemzeti zászlókból. A tüntetők egy része a
rádióhoz ment, hogy felolvassák a hírekben a követeléseket,
mások a Városligetbe indultak,
a Sztálin-szoborhoz. A rádiónál
az ÁVH 19 óra 45 perc körül
adta le az első riasztólövéseket
az épületből a felkelőkre.

A hatalmon lévők megpróbálták vérbe fojtani a felkelést.
Október 23-án éjszaka Gerő
Ernőék kérésére a hazánkban
állomásozó szovjet egységek
bevonultak a fővárosba Kecskemétről, Ceglédről, Szolnokról,
Székesfehérvárról, Sárbogárdról, ahová éjfél körül meg is
érkeztek. Azonnal megkezdődtek az összecsapások a felkelők
között.
Október 23-án éjjel szovjet
részről 6.000 katona, 290 harckocsi, 120 páncélozott szállító
és harci jármű, 156 ágyú bevetésére került sor, ami kevésnek bizonyult, ezért további két hadosztály átlépte a magyar határt
Románia és Kárpátalja felől.
Az RTL bécsi tudósítója szerint, a magyar szabadságharc
leverésében 200.000 szovjet
katona, 4600 tank, és több száz
harci és szállítójármű vett részt.
A forradalomból már október 24-én szabadságharc lett,
mert hadüzenet nélkül, idegen
hadsereg támadta meg hazánkat.
(gondola.hu)

Polgármesteri kitüntetés

Polgármesteri Ezüstláncdíjat adományozott a Magyar
Önkormányzatok Szövetsége
és a Magyar Polgármesterek
Egyesülete Szolnok polgármesterének. A rangos kitüntetést október 1-jén vette
át Szalay Ferenc a Magyar
Önkormányzatok Napján, a

gödöllői Grassalkovich kastélyban. A díjat azok a polgármesterek kaphatják, akik
legalább két teljes cikluson
keresztül betöltötték tisztségüket, tevékenységük pedig
kimagaslóan hozzájárult az
önkormányzatiság fejlesztéséhez.

Egy célért, sok kézzel!
Hatodik alkalommal szervezték meg Szolnokon a „72 óra
kompromisszum nélkül” című
nemzetközi, önkéntes ifjúsági akciót, melyben 69 csapat nevezett.
Október 12-én és 13-án segédkeztek több helyen. Kertekben, a
házak körül dolgoztak, ételt osz-

tottak, játszóteret tisztítottak, kórházban gyermekeket látogattak.
A Szer-telen Ifjúsági Ház vezetői
által koordinált programok között
szerepelt a Tiszavirág-híd járófelületének és korlátainak tisztítása
is. Olvasás a téren, almaosztás,
ének, zene várta a járókelőket.

Boldoggá avatás a Szent István-bazilika
előtti téren

Az 1953. június 8-án kivégzett, szolnoki születésű Sándor
István szalézi szerzetest koholt
vádak alapján tartóztatták le,
majd a halálos ítéletet is végrehajtották. Életére és a vértanúságra a boldoggá avatás
kapcsán, számos programmal
emlékeznek a fővárosban és
a megyeszékhelyen egyaránt.
Ennek első elemeként nyílt meg
október 10-én a Damjanich János Múzeumban a Jókedv rendje – Szaléziak Sándor István

közössége című kiállítás. Október 19-én hirdetik ki a boldoggá avatást, majd október 20-án
Szolnokon, hálaadó szentmisét
tartanak a Belvárosi Nagytemplomban, ezt követően pedig a
Ságvári Endre körutat boldog
Sándor István körútra nevezik
át. Október 25-én a Gépipari
Tagintézményben avatnak emléktáblát, itt tanult ugyanis a
szerzetes 1928 és 1931 között.
(Foto: szolnok.hu)

Magyarország
jó úton halad

Nem fogjuk feladni Magyarország gazdasági függetlenségét és a kivívott eredményeinket, valamint nem mondunk
le a tervezett intézkedésekről
sem. A rezsicsökkentés védelmében újabb lépésekre van
szükség. Úgy tűnik, mintha
Brüsszel, az ottani bürokraták
és a magyar baloldal is „inkább
a multik markában vergődnének”. Nekünk az a feladatunk,
hogy kiálljunk annak a két és
félmillió embernek az igazáért, akik a rezsicsökkentés politikáját támogatják, és ezt aláírásukkal is igazolták. Brüsszel
szerint sérti a versenypiacot a
rezsicsökkentés. Mi pedig úgy
gondoljuk, hogy a magyar családok megélhetését sértette
az a politika, ami 2010 előtt
a szolgáltatók extraprofitjára
volt csak tekintettel – mondta
a rádióban Orbán Viktor.
A miniszterelnök szerint
segélyalapú helyett munkaalapú gazdaságra és társadalomra
van szükség, és Magyarország
jó úton halad, hogy ezt megvalósítsa. Orbán Viktor rádióinterjújában megerősítette azt
is: az átlagjövedelem mértékéig havi két készpénzfelvétel
tranzakcióilleték-mentes lesz.
A kormányfő a Kossuth Rádió műsorában azt mondta: a
munkahelyek száma nő, a munkanélküliség csökken, a rendszerváltás óta nem dolgoztak
annyian, mint most. Arról is
beszélt, több mint húsz éve dolgozik azon, hogy lelassuljon az
áremelkedések üteme és csökkenjenek a megélhetési költségek. Hozzátette: mostanra közel
kerültek ezekhez “a történelmi
célokhoz”, az infláció mélyponton van, a rezsicsökkentés pedig
jelentősen mérsékli a háztartások kiadásait.
A kormány továbbra is
szeretne luxusadót, ezt a parlamenti frakció még vitatja. A
hús áfájának csökkentéséről
sincs még végleges döntés -

közölte a kormányfő, hozzátéve, csak olyan megoldást tart
elfogadhatónak, amely garantálja, hogy a forgalmi adó
mérséklése együtt jár az árak
csökkenésével. Emlékeztetett
arra, hogy ez nem mindig volt
így, a szocialista kormányzás
alatt árkommandókat hoztak
létre, mert az áfacsökkentés
nem hozott megtakarítást a
vásárlóknak. A miniszterelnök elmondta, nem mert
volna belevágni a gáz árának
csökkentésébe, ha nem tudja
elindítani az árszabályozáshoz szükséges eszközök állami
kézbe vételét, köztük az E.ON
gázüzletágának megvásárlását. A kormány célja, hogy az
összes magyarországi gáztározó állami kézben legyen.
A kormányfő arról is szólt,
úgy látja, a pedagógusok béremelése jó irányban halad.
Megjegyezte azonban, hogy
a rendőrök és a közigazgatási
dolgozók fizetését is növelni
szeretnék, ám ezt nem lehet
külföldről felvett hitelekből
megtenni. A szocialisták kétszer követték el ezt a hibát,
csak megalapozott béremelést
szabad végrehajtani - jelentette
ki, hozzáfűzve, amíg a gazdasági növekedés lehetővé nem
teszi a béremelést, lakástámogatást adnak a közszolgáknak.
Orbán Viktor szerint az európai országok nagy része továbbra is válságban van, nő az
államadósságuk és Magyarországgal ellentétben - ahol a
családi adókedvezmény kiterjesztésével lényegében véget
ér az átalakítás - nem tudták
megreformálni az adórendszerüket.
(A parlament október 14-én
döntött az újabb rezsicsökkentésről. 11,1 százalékkal csökken a gáz, az áram és a távhő
ára. Ezzel a gáz, az áram és a
távhő díja a tavaly decemberihez képest összesen 20 százalékkal esik vissza.)
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A rezsicsökkentés
költségvetése

Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter átadta a jövő
évi költségvetés tervezetét Kövér Lászlónak, az Országgyűlés elnökének.
A 2014. évi költségvetés a
rezsicsökkentés költségvetése.
Az ország pénzügyi stabilitásának megőrzése mellett a fő
szempont a családok terheinek
további csökkentése volt. A
költségvetés biztosítja a rezsicsökkentés eddigi eredményeinek védelmét. A Fidesz vállalta,
hogy megvédi Magyarország
gazdasági függetlenségét, a
családok biztonságát, és nem
enged semmilyen külső és
belső nyomásnak, amely ettől
megpróbálja az országot eltántorítani. 2014-től lép életbe a
családi adókedvezmény kiszélesítése. 270 ezer kiskeresetű
többgyermekes család számára adócsökkentést hajt végre a
kormány, amellyel 230 milliárd forinttal több marad a gyermekes családok zsebében, mint
2010 előtt. Januártól életbe lép
a kisgyermekes édesanyákat
segítő gyed extra is, amely az
újonnan gyedet igénylőket
érinti. A jövő évi költségvetés
tartalmazza a 160 ezer pedagógus béremelésének fedezetét, a
közfoglalkoztatás folytatását,
a téli közmunkaprogram elindítását. Folytatódik a kisgyermekes édesanyákat, pályakezdőket, nyugdíj előtt állókat
segítő Munkahelyvédelmi Akció is. A nyugdíjak 2,4 százalékkal – az infláció mértékével – emelkednek az idei 5,2
százalékos növekedés után. A
2014-es költségvetésben 2,9
százalékos hiánnyal, 2,4 százalékos inflációval, 2 százalékos
gazdasági növekedéssel számolnak. A szocialisták hibájából 9 évig volt Magyarország
túlzottdeficit-eljárás alatt.
A kormány továbbra is kitart amellett, hogy az ország
további erősödéséhez arányos
és kölcsönös tehervállalásra
van szükség a bankoktól és
azoktól az ágazatoktól, akik a
korábbi kormányzások alatt
extraprofitot söpörtek be, míg
a lakosságot megszorítások
sújtották.
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Tartalékolni
is tud
a város

A nyári szünetet követően szeptember 26-án tartotta
munkaterv szerinti ülését a
szolnoki közgyűlés. A féléves
költségvetési tájékoztatóban
elhangzott, hogy komoly intézményi átszervezések történtek, megváltozott az önkormányzatok finanszírozási
rendszere, és befejeződött az
állami adósságkonszolidáció.
Ez a megyeszékhely esetében
13,7 milliárd forint, melynek
kapcsán Szalay Ferenc polgármester kijelentette: „kormányzat ilyet még sosem volt képes
tenni.” A pénzügyi bizottság
elnöke szerint éppen ezért,
most jött el az ideje annak,
hogy az ellenzékben lévők is
elfogadják a tájékoztatót. Bagdi
Sándorné (FIDESZ) szerint az
önkormányzat költségvetése
rendben van, ez köszönhető
nagyrészt a 2 éven keresztüli,
egyszeri állami támogatásnak,
illetve annak a 65%-os adósságátvállalásnak, ami ebben
az évben realizálódott. Az ellenzékben lévő szocialista képviselők tartózkodtak a szavazáskor, Radócz Zoltán (MSZP)
ugyanakkor elismerte, hogy az
állam rendkívül sokat segített.
Így az éves adósságtörlesztés
elviselhető szintre, a korábbi
érték több mint felére, 400500 millió forintra csökken. A
pénzügyekért felelős alpolgármester elmondta, hogy egyensúlyba került a költségvetés,
sőt, még tartalékolni is sikerült. Szabó István (FIDESZ)
tájékoztatása szerint a tervezett
132 millió forintos költségvetési céltartalékot kiegészítették
105 millió forinttal. A tájékoztatót 12 igen és 3 tartózkodó
szavazattal elfogadták. Abban
teljes volt az egyetértés, hogy
az önkormányzat ismét rendeletben szabályozza a közterületi alkoholfogyasztást. Így a
városban, az utcán továbbra is
tilos szeszes italt fogyasztani.
A képviselők támogatták, hogy
a város igényeljen forrást újabb
köztéri szobor felállítására, és a
Tisza mozi is ismét pályázhasson digitális fejlesztésre.
(MPA)
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Szakmai díj a főépítészi munkáért

Ha az ember kitüntetést kap, elérzékenyül, büszke, majd végiggondolja, miért is kapta. Ez olyan elismerés, ami ösztönzi
az embert, hogy folytassa tovább a munkát – mondta Pataki Ferenc, aki 2013-ban az év főépítésze díjat kapta.
Ebben a díjban benne van
az elmúlt húsz év munkája.
Már kicsivel több is, mint
húsz. Tervezőként dolgoztam,
majd egy sikeres pályázat után
jöttem a városházára dolgozni, mint főépítész. A városházán viszont már az asztal másik oldalára kerültem, de jó
volt, hogy ismertem a szakma
minden oldalát.
Az első években megtörtént
a városrendezési terv teljes
körű felülvizsgálata, majd jóváhagyásra került egy városfejlesztési koncepció, melynek
már része volt a fenntartható
fejlődés, a kímélő tájhasználat,
a racionális energiahasználat
is. Amikor megnyíltak az uniós pályázati források, bővültek
a lehetőségek. Így kerülhetett
sor a Kossuth tér átalakítására, mely egy 4-5 éves előkészítő munkát igényelt.
A Kossuth tér megosztotta
az embereket. Voltak, akik a
régi szökőkutat, a fákat szerették volna ismét látni.
Nekem nem ez a tapasztalatom, az emberek többségének
tetszett, hogy van a városnak
egy főtere, ahol rendezvényeket lehet tartani, le lehet ülni.
Inkább a tér átalakítása kapcsán az évtizedes közlekedési
szokásaikat adták fel nehezen.

Melyek voltak a legnagyobb
munkák és milyen előkészületek vannak?
A város életében az egyik
legnagyobb mind idegenforgalmi szempontból, mind a
városlakók számára a Tiszavirág gyaloghíd és a 2012ben Nívó-díjat kapott Tiszai
hajósok tere, melyet szintén
a szakma ítélt meg. A térhez
csatlakozik a sétány felújítása, ami nem csak az árvízvédekezést teszi biztonságossá,
hanem bízom benne, hogy a
szolnokiak és az idelátogatók
kedvenc helye lesz. Ezt tovább kell folytatni, hiszen a
Szapáry útnak csak egy rövid
szakasza készült el, és a csatlakozó utakat is fejleszteni kell.
Gondolkodni kell a forgalomcsillapításon, a zöldnövények
telepítésével és az utcabútorokkal kellemesebbé tehetjük
a belvárosnak ezt a szakaszát.

2014 végére, az Agóra megépítésével a terület is rendezésre kerül, és itt újabb városi
közterület alakul ki. Más, mint
a Kossuth tér, hiszen itt több
lesz a zöld, fás, parkos rész a
Hild tér szomszédságában.
Jelentős a város életében
az Interaktív Repülőmúzeum
áthelyezése (Reptár) az Indóház útra. Ez a Tisza-part ezen
szakaszának a revitalizációját
is eredményezi, hiszen a vízirendőrségtől lefelé tovább szépül a sétány. Sokkal nagyobb
látogatottságot várunk a jövőben, hiszen a repülőmúzeum hazánkban egyedülálló és
nemzetközileg is jegyzett.
A város nem mondhat le
a fürdőfejlesztésről, hiszen
az emberek ma Martfűre,
Cserkeszőlőbe járnak át. A
Tiszaligetben egy egész évben
látogatható fürdőkomplexumot kell kialakítani, ami az

tés összegének megemeléséből
áll rendelkezésre. Az angolkert
adatai: fűfelület 5.200 nm,
díszburkolat 400 nm, tipegősor 330 nm, 40 db díszfa, 6 db
pad, 12 db hulladékgyűjtő, 12
db kandeláber.

Hatvanmilliárd
kórházfejlesztésre

Emberemlékezet óta nem
volt ilyen fejlesztés a magyar
egészségügyben, melyben legalább 60 intézmény érintett. 10
milliárd forintból az onkológiai
ellátórendszer fejlesztése folytatódik, többek között Szolnokon

Szolnok-Panel

is. A rendszer tavalyi újraszervezése után látható, hogy a régiók között csökkent a betegvándorlás, rövidebb ideig fekszenek
kórházban a betegek. Eltolódott
az ellátások hangsúlya az egynapos ellátások irányába.

Foto: M. J.

Uniós támogatás
a Meggyesi-telepre

Újabb parknak örülhetünk
A Rózsakert mellett angolpark épül, és ha az időjárás engedi, ebben az évben befejezik a
munkálatokat. A megvalósulás
teljes költsége bruttó 42 millió
Ft, ami a városüzemeltetési feladatokra fordítandó költségve-

itteniek igényét szolgálja, és
az idegenforgalom számára
is fontos. Nem kell gyógyfürdő várossá válni, de ennek
a szolgáltatásnak eleget kell
tenni, hiszen kiváló minőségű
gyógyvizünk van.
Jelenleg folyik a hosszú
távú városfejlesztési koncepció és az integrált városfejlesztési stratégiának a felülvizsgálata. Az anyagok olvashatók a város honlapján.
Kérem a szolnokiakat, hogy
ha van ötletük a környezetük
alakítására, tegyék meg.
A Széchenyi-városrészben
várhatunk-e jelentősebb átalakulást?
A funkcióbővítő városrehabilitációs pályázat elnyerésével megújul a Zöld Ház
és a gimnázium. A házak
között lévő kiszolgáló utak,
a parkolórendszerek is megújulnak. Két köztér alakul ki,
illetve megújul, a Zöld Ház
előtti játszótér és a Piros iskola előtti tér.
Folynak az előkészületek, az
elemző munkák ahhoz, hogy sikeresek legyünk a 2014-2020-as
uniós pályázatokban, de hogy
eredményesek legyünk, szükség van az emberek segítő közreműködésére. (Kővári Anna)

Fejlesztik Szolnokon a
Meggyesi-telepet, a szociális
város-rehabilitációra az önkormányzat 440 millió forint
vissza nem térítendő támogatást nyert el az Észak-Alföldi
Operatív Program keretében.
A 2015 februárjáig tartó projekt az Európai Unió 100 százalékos támogatásával valósul
meg. A projekt célja a telepen
lakó több mint hétszáz ember
biztonságos élet- és lakókörnyezetének megteremtése, valamint a társadalmi leszakadás
és az egyre fokozódó szegregá-
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ció megállítása. A Tücsök és
a Hangya utcában korszerűsítik az 1980-as években épült
önkormányzati bérlakásokat,
közösségi házat, játszóteret
építenek. A Zöldfa utcában
polgárőrközpontot
alakítanak ki, térfigyelő kamerákat
szerelnek fel. A telepen lakó
hátrányos helyzetű emberek
foglalkoztatásának javítására
szocializációs és munkaerőpiaci esélyeket növelő képzést
tartanak, a résztvevők a képzés
ideje alatt megélhetési hozzájárulást kapnak.
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A PRÓH I R DET É SE K
A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!

INGATLAN
Szolnokon, a Széchenyi-lakótelepen
68 nm-es, 3 szobás lakás eladó. Tel.:
30/725-2607.
A Botár I. úton 2 szoba + étkezős lakásunkat 3 szobásra cserélnénk. Tel.:
20/573-0195.
Eladó a Malomszögben 800 nm-es zárt
kert, fúrott kút, villany, 10 nm-es lakókonténer van. Tel.: 56/423-853.
A Malom úton 3 szobás lakás eladó. Tel.:
30/553-1095.
Négyemeletes házban, a második emeleten, 51 nm-es, átlagos állapotú lakásomat eladnám vagy elcserélném 36-42
nm-es lakásra. (Móra, Ady, Tallinn városrész). Aranyi S. u. 17. 2/8.
* * *
Idős hölgy gondozását vállalom. Telefon:
20/226-5146.

* * *
Fiatalos nyugdíjas nő „nagyi” feladatokat
vállal, heti néhány napban. Tel.: 20/2167092.
* * *
Bármilyen munkát vállalok. Tel.: 30/3841749.
* * *
„Indián nyár” - jeligére
50 éves özvegy, józan életű férﬁ kedves hölgy ismeretségét keresi, komoly
szándékkal. (Leveleket a szerkesztőség
címére vagy a Zöld Házban elhelyezett
Panel-dobozba várjuk.)
* * *
58 éves ápoló, csinos hölgy, ápolt és
kedves barátot keres tartós kapcsolat
reményében. Tel.: 20/807-5416. (csak
sms-re válaszolok)

Orosz György úti butiksor

E-mail: info@gardenhotel.hu
gardenhotel@t-online.hu

FERENCZY BORHÁZ
a Széchenyi körúton!
Minőségi borok kedvező áron!
Telefon: 20/774-6453

Újraválasztották az elnököt

4. oldal

Az ősszel megrendezett Nike Budapest Nemzetközi
Félmaratonra
54
országból
érkeztek
résztvevők, s köztük
említést kell tennünk
két tanárunkról, a
legjobban
angolul
beszélő testnevelőről
– Makai Péterről –,
valamint a legjobban
futó angol tanárnőnkről- Sárkövi Ágnesről.
Makai Péter elmondta, hogy a 21
kilométeres táv lefutása élvezettel töltötte el. Sárkövi tanárnőt
pedig nem akármi ösztönözte a
táv leküzdésére: a Bátor Tábor
Alapítvány Élménykülönítményén keresztül adományokat
gyűjtött daganatos beteg gyerekek táboroztatására. ,,20 amatőr
sportolótársammal gyűjtöttünk
adományokat a gyermekek táboroztatására” – kezdte lelkesen
beszámolóját a tanárnő. Megemlítette, hogy megszólította volt és
jelenlegi tanítványait, kollégáit,
sporttársait, és beszámolt róla,
hogy osztálya, a mostani 11. E
osztály is gyűjtötte egy perselybe a pénzt. „Már ez az élmény, a
segítőkészség és a támogatás is
különlegessé tették az ez évi ver-

senyt” – vélekedik. Természetesen az adománygyűjtés mellett a
tanárnő magának is bizonyítani
szerette volna, hogy hatodik alkalommal is képes leküzdeni a
félmaratoni távot. „Az eredménynyel elégedett vagyok, igaz nem
tűztem ki magamnak időt. Majd
ezer egyéni induló feladta a versenyt, én pedig beérkeztem”.
Büszkék lehetünk tanárainkra,
akik idén is bizonyították, hogy
a mozgásban örömöt lelni nem
lehetetlen, csupán élvezettel kell
nekiállnunk. Reméljük, példájuk
elegendő ahhoz, hogy sokan közülünk is felhúzzák a nyúlcipőt és
futásnak induljanak. Elért, egyénileg kitűzött eredményükhöz
gratulálunk.
Jankovics Gréta

A diktatúra áldozatainak emlékére

H-5000 Szolnok, Tiszaliget
Tel.: +36 56 520-530
Fax: +36 56 520-540
www.gardenhotel.hu

Balog Zoltán, az emberi
erőforrások minisztere nyitotta
meg a Lungo Drom Szolnokon
tartott kongresszusát. A Lungo
Drom ma a legnagyobb létszámú magyarországi cigányszervezet, 34 ezer tagot jegyeznek.
A küldöttek megszavazták a
szervezet új elnökét, Farkas

Jótékonysági akcióban tanáraink

Flórián régi elnök teljes bizalmat kapott.
Az újraválasztott elnök
beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy „a cigányságnak
kell kivetnie soraiból azokat,
akik gátolják a magyarok és a
romák békés egymás mellett
élését.”

A Hortobágyi Kényszermunka Táborokba Elhurcoltak Egyesületének
kezdeményezésére
emléktáblát avattak a Hetényi
Géza kórházban, ezzel emlékezve az áldozatokra. A Hortobágyon 12 munkatábor volt,
melyekben 1950 és 1953 között
több mint tízezer embert deportáltak. Megyénkben, ebben az

időben 4 tábor létezett. Sokszor
egész családok kerültek ide, akik
több éves fogva tartást követően
sem térhettek vissza otthonaikba. A táborokból sokan kerültek
kórházba, többen bele is haltak
betegségeikbe. A Szolnok megyei kórházakban - a becslések
szerint - harmincan lelték halálukat.

Érzelmi Felszabadítás Technikája (EFT)
A Hild Viktor Könyvtárban 2013. október 25-én (péntek) 17 órakor nyílt napot tartanak a szervezők. Az EFT energiát adó, probléma megoldást segítő technika. A szervezet energiaáramlását javítja
az akupresszúrás pontok gyöngéd kopogtatásával, így azonnal mérhető stresszoldást lehet elérni. Az EFT alapjait két nap alatt lehet
elsajátítani, a szervezők novembertől tanfolyamot is tartanak a Zöld
Házban. (www.krisztinews.com)

Gyáravató
Ünnepélyesen is felavatták
az F. Segura-csoport szolnoki gyárát. Az Ipari Parkban
működő üzem vezetőivel a
tárgyalások még 2006-ban
kezdődtek, a termelés 2008ban indult meg. Azóta sikerült átlendülni az autóipari

2013. október

beszállítókat jelentős mértékben érintő válság okozta
sokkon, és a spanyol vállalat
2000 négyzetméterrel bővítve
üzemét, egy új préscsarnokot
hozott létre. A gyár jelenleg
120 embert foglalkoztat.

Szolnok-Panel

Szeretem Szolnokot

A városvezetés kíváncsi a fiatalok véleményére, mit gondolnak a város életéről, ezért
2011 után ismét elindította a diákok körében népszerű diákpolgármester-választást. A fiatalok kampányolása után több ezer középiskolás adta le szavazatát. Voksolhattak a „vargás”
Árvai Ádámra, a „széchenyis” Barna Melindára, a „pálfys” Dora Mártonra és a „gépiparis”
Szöllősi Kristófra. A választást a tizenhat éves Szöllősi Kristóf nyerte, aki a beszélgetésre
egy tévéfelvételről érkezett.
Kapkodnak utánad az újzsakertben, ez nagyon szép
ságírók. Milyen érzés?
hely. Meg kell néznem, hogy
Élvezem nagyon, úgy érzem
van-e már, aki örökbe fogadmár a nyilatkozatok is jobban
ta. Hétezer középiskolás van a
mennek. A jelölés időszakávárosban, nagyon fontos, hogy
ban még elgondolkodtam,
egyre több biztonságos szórahogy jó-e amit mondok, de
kozóhelye legyen Szolnoknak.
most már elégedett vagyok.
És természetesen egyre több
Mit kell tudni rólad?
sportolási lehetőséget szeretA
Szolnoki
Műszaki
nénk. Sport, kultúra, szórakoSzakközép- és Szakiskola
zás - együtt sikerülhet! – ez a
Jendrassik György Gépipari
mottónk. Ami nagyon fontos,
Tagintézmény 10/b osztályos
szeretném bevonni a választanulója vagyok. Két éve járok
táson induló polgármesterMennyire vagy jártas a poaz iskolába, és úgy érzem, most
jelölteket, átnézni, hogy az
litikában, a közéletben?
szeretek igazán suliba járni. Az
ő programjukból mit lehet
Híradót néha nézem, de
általános nem volt olyan jó, de
megvalósítani és megosztjuk
így hogy politika, nem igazán
Szolnokon szeretek diák lenni.
a tapasztalatokat a kecskeméti
foglalkoztatott eddig. Most
Milyennek látod a várost, jött el a lehetőség, és megpró- diákpolgármesterrel is.
az itt élő fiatalokat, a szórako- bálok jobban odafigyelni a
Sok munka vár rád, sok
zási lehetőségeket?
szereplés.
Nem megy a tanulás
dolgokra.
Szerintem jónak mondrovására?
Mit szeretnél megvalósítaható, de lesz két évem, hogy ni, mivel nyerted el a többség
Négyes tanuló vagyok,
megismerjek mindent.
fontos,
hogy maradjanak a jetetszését?
Tizenhat éves vagy. Menygyeim.
Jó az osztályközösség,
Nagyon fontos a diákok
nyire bulizós?
a
tanárok
is sokat segítettek a
véleménye, éppen ezért minÉn egyáltalán nem, inkább den iskolában egy ötletdobozt kampányban. Izgalmas volt és
a családommal szeretek len- helyezünk ki. Mindenki leír- várom a feladatokat, mert szeni. A hobbim a motorozás. És hatja véleményét, ötletét, kí- retem a jövést-menést, a szerpersze a barátok, de nincs az vánságát. A volt diákpolgár- vezést, ha hívnak, ott leszek
az esténkénti bulizás.
mester, Kalmár Lilla elkezdett a rendezvényeken. Most már
Szüleid hogyan fogadják, munkáit is szeretném folytat- figyelem a város eseményeit,
hogy megkaptad a város kul- ni. A parkok örökbefogadását, hiszen közel 1900 szavazacsát?
hiszen nagyon fontos, hogy a tot kaptam és fontos, hogyan
Nagyon büszkék rám és környezetünk tiszta legyen. képviselem a jövőben a szolJó, hogy most itt ülünk a Ró- noki fiatalokat.
nagyon izgultak értem.

Prímadíjasok

A hagyományoknak megfelelően idén is szeptember 16-án adták át a megyei Prima-díjakat. A Szigligeti Színházban megtartott gálaműsorral egybekötött ünnepségen Kiss József (irodalom), Lamos Imre
(oktatás) és Furkó Kálmán (sport) vehette át a rangos elismerést. A közönségdíjat Barabás Botond, míg a
különdíjakat Gúth Ferenc és Demeter István kapta. Kovács Mihályt, a Tisza Táncegyüttes egykori művészeti vezetőjének munkáját pedig tiszteletbeli Prima-díjjal ismerték el.

Hírek röviden
• November 15-ig lehet pályázni a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjra. A program célja
a hátrányos helyzetű hallgatók
tanulmányainak támogatása,
így az elbírálás is kizárólag
szociális szempontok alapján
történik. Az önkormányzat
– az előző évekhez hasonlóan
- 8 millió forinttal támogatja a
szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatási tanulmányait.
• Háromnapos rendezvény
keretében búcsúztatták a nyarat a Széchenyi-lakótelepen. A
15. alkalommal megszervezett
programon számos koncerttel,
ügyességi- és főzőversennyel
várták az érdeklődőket, továbbá díjazták a városrész legszebb
erkélyét és előkertjét is.
• Sikeres volt a ,,Te szedd!”
Szeptember 14-én, az esős idő
ellenére Szolnokon is több százan vettek részt az önkéntes
szemétgyűjtési akcióban. A nap
folyamán több tonnányi hulladékot sikerült összegyűjteni.
• Csendes demonstrációt tartottak október 2-án a Kossuth
téren, ugyanis 13 évvel a nagybányai ciánkatasztrófa után ismét az a veszély fenyeget, hogy
ciános-technológiával fognak
aranyat bányászni Romániában. A rendezvényen részt vett
és beszédet mondott Ludescher
István, Nagybánya alpolgármestere is.
• A pedagógusok számára
kézzel foghatóvá vált a béremelés. Ezt a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szolnoki tankerületi igazgatója mondta sajtótájékoztatóján. Helyi
adatokat ismertetve SzutoriszSzügyi Csongor hozzátette: a
pótlékokkal együtt a bérek átlagosan bruttó 57 és 87 ezer forint
között nőttek.
(mpa)

Ha a nyomtatványt olvashatóan kitöltve visszaküldik a szerkesztőség címére (Szolnok-Panel), 5000 Szolnok,
Karczag L. u. 2., Zöld Ház) vagy bedobják a Széchenyi-lakótelepen lévő Zöld Ház portáján elhelyezett Panel-dobozba, akkor egy darab hirdetését térítésmentesen megjelentetjük következő számunkban. A hirdetések tartalmáért,
a telefonszámokért felelősséget nem vállalunk. Csak az olvasható hirdetések jelennek meg. A keretes, az üzleti,
illetve a vállalkozói hirdetés nem ingyenes, de az ár kedvező!
Név(vagy jelige):...........................................................................................................................................................................................
Cím, telefon:...............................................................................................................................................................................................
Szöveg:.................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................
Szolnok-Panel
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Elkezdődtek a kivitelezési
munkálatok az Alcsi-Holt-Tiszán
A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság az Észak-Alföldi Regionális
Operatív Program keretében 397 millió forintot nyert az Alcsi Holt-Tisza
revitalizációjára. A 14 kilométer hosszú
holtág felújítása mára elkerülhetetlenné
vált, hiszen a szabadidős tevékenységek
mellett, a város tartalékivóvíz-bázisaként is fontos szerepet tölt be. A munkálatok elkezdéséről tartott sajtótájékoztatót Bene Ildikó országgyűlési képviselő,
Szalay Ferenc polgármester, Lovas Attila
vízügyi igazgató és a kivitelező, VízépKör Kft. ügyvezető igazgatója, Kökény
József.
Az Alcsi-Holt-Tisza az egyik legnagyobb holtág a Tisza mellett és fontos
feladat, hogy életben tudják tartani. A
jelenlegi beruházás arra irányul, hogy
mindhárom vízpótló vonalat biztosítani tudják, melyek a holtág két végén – a
kertvárosi, illetve a Szajol felőli részen
-, míg a harmadik vízpótlási lehetőség
a Mol bázistelepnél csatlakozik a holtágba, ahol az Alcsi-Holt-Tisza a Nagykunsági Főcsatornán keresztül friss
vizet kap a Tiszából. A partbiztosítás
és a partrendezés után a holtág rehabilitációja még nem fejeződik be, a kotrási munkálatok maradnak, de bíznak
abban, hogy a következő uniós ciklusban erre is sor kerül – mondta a vízügyi
igazgató.
Szalay Ferenc a város tartalékivóvízbázisa mellett kiemelte a holtágban rej-

lő szabadidős és sportolási lehetőségek
fejlesztését. - A Holt-Tiszáról elmondhatjuk, hogy az újzélandi és az ausztrál
sportolók edzőtáborozása mellett, a
magyar válogatott is innen indul a világversenyekre. Csodálatos ez a pálya a
felkészülésre, és még komolyabb lehetőség előtt állunk. Igaz, hogy a szegedi
holtág nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas, de nálunk készülnek
fel, jó a víz, a szél, kiváló a vendéglátás
– mondta. Akik folyamatukban követik
a vízügyi fejlesztéseket, láthatják, hogy
például a Tisza-parti sétány naprólnapra alakul. Megmaradt a gesztenyesor, 3 méterrel szélesebb lesz a sétány,
elkészül a kerékpárút, mely a biztonság
mellett a turisztikai lehetőséget is növeli – fogalmazott a polgármester.
Különleges életforma alakult itt ki a
holtág mellett, nem volt öröm a stégek
elbontása. A többség lezárja a stéget, viszont a holtág mindenkié, és szeretné,
ha a jövőben ezt az 500 méteres megújult szakaszt mindenki használhassa
fürdésre, horgászásra – fejezte be Szalay
Ferenc.
5000 tonna követ építenek be, ehhez
80 cm-rel csökkenteni kellett a holtág
vízszintjét, mivel a munkálatokat a vízről
végzik. A projekt befejezése 2014 tavaszára várható. A földkitermelés folyamatos, ezért átmeneti forgalomkorlátozásra
lehet számítani – erről a kivitelező cég
igazgatója tájékoztatott.

Foto: M. J.
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„Hol sírjaink
domborulnak…”
Az egyház november elsején mindenszentek ünnepét tartja, mely keleten már
a IV. században, pünkösdöt követő vasárnapon, nyugaton pedig a VII. században
május 13-án, később IX. Gergely pápa az
aratás és szüret utánra, november elsejére
helyezte át. Ez a nap tehát nem a halottak
emlékezete, hanem a szentek ünnepe.
Kik is ezek a szentek? Egy anyuka kicsi
fiával a templomban imádkozott, amikor
a gyerek nézegette a színes ablaküvegeket, és kérdezte kiket ábrázol a kép? A
szenteket. És azok kik? És mielőtt az anya
felelhetett volna, a gyerek megadta saját
számára a választ: a szentek azok, akiken
átragyog a fény. Minden korban éltek és
élnek emberek, akik nem hőstettekkel,
hanem a krisztusi élet megélésével, ragyogóvá, a szeretet sugárzóivá lettek. Viszont
a sötétség sohasem tűri el a világosságot,
ezért ezek az emberek, olykor családok
üldöztetést, kínszenvedést, vértanúságot
szenvedtek el.
A X. században a clunyi bencések vezették be, hogy a mindenszentek ünnepének
másnapján, emlékezzenek meg elhunyt
szeretteikről is. November másodika a
halottak emlékezete, de napjainkra összeolvadtak, s hívő, nem hívő egyaránt mindkét nap felkeresi elhunyt szerettei sírjait.
A kérdés az, minek tekintjük ezeket
az alkalmakat? Családtalálkozónak, látványélménynek, kötelező szokásnak… ?
Himnuszunkban így valljuk „Hol sírjaink domborulnak, unokáink leborulnak
és áldó imádság mellett mondják el szent
neveinket.” Tartozunk őseinknek, szeretteinknek az imádságos megemlékezéssel.
Ezúton hívunk minden megemlékezőt
november elsején 18 órakor, a görög katolikus altemplomba, hogy imádkozzunk
közösen szeretteinkért.
A sírnál nemcsak imádkozunk, emlékezünk, hanem szembesülünk mulandóságunkkal is.
Pál apostol írja: „ ..ne bánkódjatok,
mint egyebek, kiknek nincs reménységük!” A keresztény ember mindig reménységgel áll meg akár koporsó, akár
sír mellett. Kívánom, hogy amikor elhelyezzük a szeretet jelét, a virágot, a győzteseknek járó koszorút, az örök életet
jelképező gyertyát, ne csak mozzanatok
legyenek, hanem reménykedés is!
Adj Urunk tőlünk elköltözött szeretteinknek boldog nyugalmat és készíts nekik
örök emléket!
Szkiba Tibor
görög katolikus parochus
Szolnok-Panel

REJTVÉ N Y
A német újraegyesítés emlékére
A Német Szövetségi Köztársasághoz a Német Demokratikus Köztársaság 23 éve, 1990. október 3-án csatlakozott, így létrehozva Európa vezető, s a világ negyedik vezető ipari és gazdasági
nagyhatalmú országát. Ennek emlékére a keresztrejtvény színnel kiemelt fősoraiban német városok látnivalóit és érdekességeit rejtettük el.
Meghatározások
Vízszintes: 1. Karl Peglau által
tervezett kalapos emberfigura,
amely Berlin és Lipcse közlekedési lámpáiban is feltűnik 9. Louis
… toulouse-i francia politikus,
A Nemzeti Front alelnöke 10. …
Dawn Johnson, kortárs USA-beli
regényíró, műve pl. a Holdfény 12.
Törtető személy 14. Némán rámol!
15. Helyrag, -re párja 16. Nádarató eszköz 18. Fehér héjú, szétfővő
burgonyafajta 20. Nyomtató márkája 21. Hím ló 22. A NAV elődje 24. Félmajom 25. Lenti helyre
terjed a borostyán 26. Let … be,
Beatles-sláger 27. Görögország
sportjele 30. Közigazgatási Informatikai Bizottság, röviden 31. A
Rajna folyó legszűkebb pontján
álló palaszikla, ill. sellő, aki a legenda szerint itt fésülte hosszú
aranyhaját 34. Busa hasa! 36. Magyar származású, Németországban élt szoprán énekesnő (19142012) 38. Igen, csehül 39. Indium
vegyjele 40. Vízgyűjtő gátján keresztül vezető, fedett csatorna
Függőleges: 1. Nem jókor jött
2. … Farrow, amerikai színésznő
3. Trier város egykori római kapuja, a város jelképe, 1986 óta a
Világörökség része 4. Szóössze-

tételek előtagjaként az utótagnak
a néppel való kapcsolatát jelöli 5.
Hagymájáról híres magyar város 6. Fő ellentéte 7. Japán város
Honsú szigetén, egykori főváros
8. Barokk kastély Münchenben
11. Kiindulási termodinamikai energia 13. Rolóbelső! 17.
Khalkida görög városállam ókori
neve 19. Jégen vágják 23. Padló-

lap fagyállósági osztálya 24. Magunk 28. Rebeka becézett alakja 29. Lendület 32. Louis d’…,
Lajos-arany 33. Spanyolország
internetes tartománykódja 35.
Balaton vízszint szabályozására
és a Dunával való összekötésére
szolgáló csatorna 36. –be helyrag
párja 37. Hangos ágyú! (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

A szeptemberi rejtvény helyes megfejtése: Szent Korona. A Garden Hotel felajánlását, egy vasárnapi,
kétszemélyes svédasztalos ebédet, Baranyi Lászlóné (Czakó E. u. 6. 2/8.) nyerte. A Ferenczy Borház ajándékát Földi Sándor (Aranyi S. u. 15.) veheti át. Gratulálunk! A nyerteseket levélben értesítjük, mely igazolás
a nyeremény felhasználásához. Megfejtéseiket, véleményüket várjuk november 5-ig: Szolnok-Panel, 5000
Szolnok, Karczag László u. 2., Zöld Ház, e-mail: panel-szolnok@freemail.hu (vagy a Zöld Ház portáján
elhelyezett Panel-dobozban)

Az aradi vértanúkra emlékeztünk

Október 6-án Szolnokon, az Ispán körúti
tizenhárom kopjafánál
emlékeztek az 1848/49es forradalom és szabadságharc leverését
követően Aradon kivégzett 13 vértanúról,
illetve Pesten kivégzett
Batthyány
Lajosról,
Magyarország első független, felelős kormányának, miniszterelnökéről.
Szolnok-Panel

AZ FM 102,4 MHz
Amadeus Rádió
műsora

00:00–24:00 egész napos zenés műsor
Minden hétköznap:
– 06:00–11:00 Reggeli Juice
napindító műsor, benne
minden hétköznap 08:40-től
„Reggeli Monitor” gazdasági
hírek
11:00–13:00 Amade20 a rádió slágerlistája
– 13:00–18:00 Amadeus Délután. Hajdú Csaba szórakoztató műsora,
– 18:00–22:00 „PATIné” …
Patkós Attila alias „PATI”
esti beszélgető show műsora,
majd non-stop zene reggel
06:00-ig
A műsorfolyamban tematikus témák az alábbiak szerint:
Hétfő
15:00–18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Kedd
15:00–18:00 „Tempomat” autós
percek
22:00–24:00 Starsky és HÁT Zsuffa
Péter jazz műsora
Szerda
22:00–24:00 „Kapcsolódjunk” –
Szívlapát…. Novák Péter
kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
20:00–22:00 „Kultusz” - Kulturális
és művészeti magazin Kis
Katával
Péntek
22:00–23:00 „Világjáró” utazási
magazin
23:00–24:00 „Nekem 80” zenék a
80-as évekből
Szombat:
08:00–14:00 „Amadeus Weekend”
– élő zenés műsor
14:00–18:00 „Euro TOP 40” európai
slágerlista zenei összeállítás,
majd non-stop zene vasárnap
08:00-ig
Vasárnap:
08:00–14:00 „Amadeus Weekend”
– élő zenés műsor
benne: 10:00–12:00 „Zamat” gasztronómiai magazin
14:00–18:00 „Habcsók” Kolonich
Éva műsora
22:00–24:00 „Erdőjárók” vadász
– környezetvédelmi magazin
majd non-stop zene hétfő 06:00-ig

Amadeus Rádió –
SZOLNOKRA HANGOLVA
2013. október
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Magyar Kupa az új arénában
A vízilabda szövetség honlapján jelentették be, hogy a
Magyar Kupa négyes döntőjét Szolnokon rendezik. „A
sportág szempontjából nagy
jelentőséggel bír a beruházás,
az egész hazai vízilabda-társadalom örül annak, hogy
Szolnoknak új fedett uszodája lesz – olvasható a szövetség
honlapján.
Mohi Zoltán, a szolnoki
klub ügyvezető elnöke a beruházásról szólva elmondta,
hogy a meglévő 33 méteres
medencét fedték be egy végleges, nem könnyűszerkezetes tetővel, mellé pedig egy
főépületet alakítottak ki.
Ott kaptak helyet a szociális helyiségek, az öltözők, az
emeleten irodák, konditerem
és egyéb helyiségek. A medencetér mellett egy 530 fős
lelátó készült el, az uszoda
befogadóképessége ugyanakkor alkalmanként 1100 főre
emelhető.

A főépület mellett egy
kültéri sportpályát is felépítettek, ahol a labdarúgásnak,
a lábtenisznek és a kosárlabdának lehet hódolni, emellett
egy 10x10 méteres meleg vizes medencét is kialakítottak.
A beruházás nettó 870 millió
forintba került, amelynek 70
százalékát a TAO-pénzekből
finanszírozták.
A kupa négyes döntőjébe
a Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP
VSC, a Kaposvári VK, az AHíd Szeged VE és a TEVAVasas jutott be. Az elődöntők
párosítását november 4-én
készítik el.
Az MK négyes döntőjének
programja:
November 15-én a női elődöntők: 17.45 és 19.30
November 16-án férfi elődöntők: 14.45 és 16.30
November 17-én vasárnap
női döntő 14.30, férfi döntő:
16.15.
(mvlsz.hu)

Gazdira várva
A Szolnok Városi Állatotthon Alapítvány (Besenyszögi
út) várja a segíteni szándékozók adományát. Az élelem
mellett, a hideg idő közeledtével, szükségük lenne jobb
minőségű takarókra is. Az
otthonban telt ház van, a
kutyusok várják az új gazdikat, hiszen a legnagyobb
segítség a négylábúaknak
egy új otthon. Lehet válogat-

ni fajtatiszta, keverék, kis- és
nagytermetű, rövid- és hoszszúszőrű, kölyök- és felnőtt
kutyák között, akik féregtelenítettek, chippel, egészségügyi kiskönyvvel rendelkeznek.
Elérhetőségük:
20/594-9331,
www.szolnokiallatotthon.hu
(az alapítvány megtalálható
a Facebook oldalon is)

Magyar Festészet Napja
Őrzők címmel, a Szolnoki
Képzőművészeti Társaság és
a Damjanich János Múzeum
kiállítását nézhetjük meg a
Szolnoki Galériában december 15-ig.
Szolnoki
Művésztelep
Kert Galériába látogatókat
Bikácsi Daniela, Munkácsydíjas festőművész kiállítása
várja. Megtekinthető november 18-ig, hétfő kivételével naponta 10 és 16 óra

Megemlékezések és koszorúzások

Október 23-a, az 1956. évi forradalom és szabadságharc kezdetének, valamint
a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja
Szolnokon 2013. október 23- 14.30: Táncsics Mihály úton dési Egyetem emléktáblájánál
án 11 órakor a Verseghy park- vitéz Szathmári József emlék- 15.30: Történelmi felvonulás a
Kossuth térről a Szent István
ban gróf Szapáry Gyula szob- táblájánál
rának avatása
14.45: Damjanich úton Kiss térre
16.00: Az ’56-osok terén ünneKoszorúzások:
Ferenc emléktáblájánál
14.00: Kablay téren, Kablay 15.00: Megyeháza aulájában pi beszédet mond: Szalay FeLajos mellszobránál
Dancsi József emléktáblájánál renc, Szolnok polgármestere
14.15: Sóház úton Dancsi Jó- 15.15: Szolnoki Bíróság falán el- Egyházi szónoklat: Szkiba Tizsef emléktáblájánál
helyezett Műszaki és Közleke- bor parochus

között. (Szolnok, Gutenberg
tér 12/12.)
A Magyar Festészet Napja civil kezdeményezésként
2002-ben jött létre. 2006-ban
már több mint egy héten át
tartottak az ünnephez kötődő
események. Idén 300 művész
kétezernél is több képe lesz
látható országszerte, sőt csatlakoztak a kezdeményezéshez szlovéniai, székelyföldi és
szlovákiai kiállítóhelyek is.

2013. október 27-én
(vasárnap) kezdődik a
téli időszámítás, hajnali 3 órakor 2 órára kell
igazítani az órákat.
www.panel-szolnok.hu
Már megjelenés előtt
olvashatja és keresse a
Facebook oldalunkat is

Az Adria Liga első fordulója nem
sikerült az Olaj kosarasainak, idegenben vereséget szenvedtek: Zadar
– Olaj KK 71:67. Kárpótolták a közönségüket az első hazai mérkőzésen, ahol magabiztosan legyőzte a
csapat a macedón Skopje együttesét.
(81:69) A fegyelmezett játékot a közönség lelkes szurkolása segítette.
A fotón a győztesek pacsiznak a nézőkkel.
(Foto: Olaj KK,
Bugány János)
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