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Lehet pályázni a nyári táborokra Átvállalta a kormány Szolnok 
adósságátA Magyar Nemzeti Üdü-

lési Alapítvány idén összesen 
62 pályázatot hirdetett meg, 
amelyekre már lehet jelent-
kezni. Az alapítvány, 2014-ben 
harmadik évébe lépő prog-
ramra, az Erzsébet-utalvány 
forgalmazásából származó 
pénzügyi eredményből 3,5 
milliárd forintot biztosít.

Dr. Bene Ildikó ország-
gyűlési képviselő ismertette 
az Erzsébet-program ez évi 
pályázati lehetőségeit és az 
újdonságokra is felhívta a fi-
gyelmet.

A programban az elmúlt 
két évben több mint 250 ezer 
ember kapott üdülési lehető-
séget, közülük 100 ezer gyer-
mek.  Két év után több mint 
kétmilliónyian használják az 
Erzsébet-utalványt, amelyet 
55 ezer elfogadóhelyen lehet 
beváltani. Az Erzsébet-prog-
ram célja, hogy a szolgáltatók-
hoz beérkező profit azokhoz 
jusson el, akiknek a hétközna-
pi életben kevesebb lehetősé-
gük van a kikapcsolódásra, a 
nyaralásra.

Ebben az évben 62 pá-
lyázatra jelentkezhetnek a 
gyermekek, nagycsaládosok, 
nyugdíjasok és a fogyatékos-
sággal élők. 58 Erzsébet-tá-
bort hirdetnek, ebből 20 új 
tábor, ahol már a röplabda, a 
szörf, a horgász és népzenei 
tábor is megtalálható. Újdon-
ság a napközis tábor, melyet 
a leghátrányosabb kistérsé-
gek közül hatban szerveznek 

meg, a rászoruló gyermekek-
nek az egyhetes ellátás 500 
forintba kerül.

A nagycsaládosoknak, 
nyugdíjasoknak, fogyatékos-
sággal élőknek továbbra is 
lehetőség a szociális üdülési 
pályázatokban való részvé-
tel, ahol a felnőtteknek 5000, 
gyerekeknek 2500 forintos 
önrész mellett nyújtanak üdü-
lési lehetőséget. A nyugdíjasok 
számára bevezetik a fürdő-
jegyet. A fürdőbelépőre feb-
ruár 15-ig, a szociális üdülési 
pályázatokra február 28-ig, 
az Erzsébet-táborokra márci-
us 20-ig lehet jelentkezni az 
erzsebetprogram.hu honla-
pon. 

Szolnokon az ügyintézés 
megkönnyítésének érdekében 
az önkormányzat Kossuth téri 
ügyfélközpontjában a Tour-
inform iroda munkatársai 
segítenek, de a pályázati adat-
lapok kitöltésével a gondozási 
központokhoz is fordulhatnak 
az érdeklődőket.

Eddig 13,7 milliárd forint 
adósságállományt vállalt át a 
kormány, most pedig 6,7 mil-
liárdot, így februárban már 
nincs adóssága Szolnoknak 
– hangzott el azon a sajtótájé-
koztatón, melyet Varga Mihály 
nemzetgazdasági miniszter, 
Szalay Ferenc polgármester 
és Bene Ildikó országgyűlési 
képviselő tartott. Eddig az ön-
kormányzatok 1200 milliárd 
forintos adóssághalmazából 
880 milliárdot rendeztünk, 
most pedig február végéig a 
még fennmaradó részt is át-
vállalja a kormány – mondta a 
miniszter.

2010-ben, amikor a FI-
DESZ átvette az állam irányí-
tását hamar kiderült, hogy a 
szocialista kormányoktól örö-
költ adósággal valamit kezde-
ni kell, hiszen eladósodott az 
állam, a települések és az em-
berek is. A kormány az elmúlt 
évek alatt a települések önkor-
mányzatait stratégiai partner-

nek tekintette és a jövőben is 
arra törekszik, hogy ne állja-
nak le a fejlesztések – mondta 
Varga Mihály.

Első lépésben a 19 megyei 
önkormányzattól 196 milli-
árdot, majd második lépés-
ként az 1710 kistelepülés teljes 
adósságát, azaz 74 milliárd 
forintot, harmadik ütemben 
a 227 nagyobb település 40-70 
százalék adósságát vállaltuk 
át, ez összesen 610 milliárd 
volt. 

Varga Mihály tájékoztatott 
arról is, hogy átszervezik az 
uniós támogatási rendszert, a 
vidékfejlesztés továbbra is ki-
emelt terület. Uniós támoga-
táshoz jutnak a megyék, több 
olyan operatív program lesz, 
amelyhez megyei források tár-
sulnak. Szolnok megye a 2014-
20-as fejlesztési időszakban 
54 milliárd forintot fordíthat 
gazdaságfejlesztésre, Szolnok 
város tervezési forrása pedig 
8,3 milliárd forint.

Áder János köztársasági elnök az  
országgyűlési választás időpontját  

2014. április 6. napjára tűzte ki.

A férfi kosárlabdázók Magyar-kupa küzdelmeiben a 
legjobb négy közé jutásért a Szolnoki Olaj és a Jász-
berény egymás ellen száll majd harcba. A találkozót 
február 6-án 13 órakor rendezik, a két elődöntőt feb-
ruár 7-én, a döntőt pedig február 8-án. A háromna-
pos kupadöntőnek Pécs ad otthont.



– Szolnokon megszokhat-
tuk, hogy eseménydúsan tel-
nek az évek. Nem volt ez más-
ként 2013-ban sem.

– Valóban nem panasz-
kodhatunk, volt feladatunk 
bőven, de ennek legjobban 
a szolnokiak örülhetnek, hi-
szen tovább épült városunk. 
Ennek így kell működnie, hi-
szen az emberek ezt várják az 
önkormányzattól.

– Mintha a mögöttünk ha-
gyott esztendőben a gazdasá-
gi élet is felzárkózott volna a 
városi fejlesztések mögé.

– Amikor iskolák felújí-
tásáról, a várost védő gát 
megerősítéséről, vagy éppen 
az új tiszaligeti uszoda meg-
építéséről beszélünk, akkor 
abban elsősorban az állam, 
az önkormányzat szerepe 
dominál. Viszont 2013-ban 
valóban jelentős előrelépést 
ért el a helyi gazdaság. Szinte 
nem volt olyan hónap, ami-
kor ne adhattunk volna át 
egy felújított üzemcsarnokot, 
egy kibővített üzemet, egy új 
gyáregységet. A cégek lehető-
séget kaptak a fejlesztésekre, 
s ezzel egyre többen élnek 
is. Természetesen akadnak 
kiemelkedő beruházások, 
mint a Stadler vonatgyár bő-
vítése, vagy az Eagle Ottawa 
új beruházása, melyek több 
száz új munkahelyet hoztak, 
illetve hoznak Szolnoknak. 
Számomra kiemelten fontos, 
hogy azok, akik gazdasági 
szempontok szerint fejlesz-
tenek városunkban, látnak 
bennünk fantáziát, s erősítik 
gazdaságunkat.

– A Széchenyi-városrész 
számára is sikeres fejlesztést 
hozott 2013.

– Az 1,4 milliárd forintos 
beruházás során valamennyi 
hurokutat felújítunk, ahol 
a terület engedi, növeljük a 
parkolók befogadóképessé-
gét, elkezdődött a Széchenyi 
Gimnázium és a Zöld Ház 
felújítása, szebbek lesznek a 

zöldterületek is. Ez egy jelen-
tős fejlesztés, az építkezés lát-
ványos része terveink szerint 
tavasszal kezdődik.

– A Széchenyit sokáig át-
meneti otthonnak tekintették, 
már egyre többen képzelik el 
itt hosszabb távon az életüket.

- Ez egy összetett kér-
dés. A régi házgyári lakóte-
lepek országszerte jobbára 
pusztulnak, ám Szolnokon, 
amint volt lehetőségünk, 
kisebb-nagyobb fejleszté-
seket valósítottunk meg. A 
panelprogram keretében a 
lakókkal közösen sok házat 
felújítottunk. Kiválóak az 
intézmények, a bölcsődé-
től a gimnáziumig minden 
megtalálható itt, a jó busz-
közlekedés kényelmesebbé 
teszi a mindennapokat. Ez az 
egyik része a városrész nép-
szerűségének. A másik az a 
kiszámítható, elfogadható 
fenntartású otthon megte-
remtésének lehetősége. A 
rezsicsökkentés különösen 
sokat hozott a lakótelepeken, 
hiszen a távfűtés, a villamos 
energia, valamint a hulladék-
díj ára érezhetően olcsóbbá 
tette itt a megélhetést. 

– A rezsicsökkentés a po-
litikai közbeszéd egyik leg-
fontosabb eleme. Ön szerint 
mennyire határozhatja meg 

az előttünk álló választási 
kampányt ez a kérdés?

– Az elmúlt közel négy 
esztendős kormányzati cik-
lus egyik legfontosabb üze-
nete az emberek felé, hogy 
csak velük, közösen tudunk 
eredményeket elérni, ám 
ezt nem tehetjük úgy, hogy 
közben minden terhet a vál-
lukra pakolunk. Ennek szel-
lemében született a családi 
adókedvezmény is, mely sok 
pénzt hagyott a családoknál. 
A rezsicsökkentés annak a 
méltatlan helyzetnek vetett 
véget, mely miatt nálunk 
volt a bérekhez viszonyítva 
az egyik legdrágább az uni-
óban a lakások fenntartása. 

Persze ez szokatlan hozzá-
állás, hiszen emberemléke-
zet óta nem volt ilyen ebben 
az országban. Mi nem azt 
az utat választottuk, mint a 
gazdasági válság által súj-
tott Olaszország, Portugália, 
Spanyolország, Görögország, 
Románia, ahol csökkentek 
a fizetések, a nyugdíjak, ha-
talmas elbocsátások voltak. 
Számomra az a döbbenetes, 
hogy a baloldali ellenzék ké-
pes volt szembemenni ezzel.

– Három választás vár 
ránk idén. Mennyire határoz-
za ez meg az ország és a város 
életét?

– Azok a pozitív folyama-
tok, melyek az elmúlt évek 
kormányzati munkájának 
köszönhetően elindultak, 
reményeim szerint hosz-
szú távúak. A 2010-ben a 
csődközelben átvett ország 
mára talpra áll, a gazdaság 
fejlődik, történelmi mélység-
ben van az infláció, ami a bé-
rek, nyugdíjak értékét emeli, 
egyre többen dolgoznak ha-
zánkban. A választás tétje 
számomra az, hogy megőriz-
zük-e az értékeinket, vagy 
ismét engedjük ugyanazokat 
hatalomhoz jutni, akik a vég-
letekig kimerítették a nem-
zetgazdaságot. 

(pe)
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Újra lesz cukorgyár Szolnokon?
A Szolnoki Cukorgyárat 2007-ben zárták le, majd bontot-

ták le. Szalay Ferenc szerint vétek volt lemondani róla, ám 
most látszik esély arra, hogy újra legyen cukorgyártás a vá-
rosban.

- Felfoghatatlan, hogy arról az értékről, melyet két világhá-
ború, de még a kommunizmus sem tudott elsöpörni, a Med-
gyessy és a Gyurcsány-kormány a többi hazai gyárral együtt 
lemondott – mondta Szalay Ferenc. - Örömmel mondhatom, 
hogy a napokban egyeztetéseket folytattam Czerván György 
agrárgazdaságért felelős államtitkárral a gyár újbóli megépí-
tését illetően. Államtitkár úr biztosított a kormányzat támo-
gatásáról, így gőzerővel haladhatunk az egyeztetéseket illető-
en. A következő hetek feladata a termelők megkeresése lesz, 
közösen kell feltérképeznünk a termőterületeket, s szakma-
ilag is előkészíteni a remélhetőleg minél hamarabb megva-
lósuló beruházást. Kiemelt feladatként tekintek a cukorgyár 
újbóli megnyitására, mindent megteszek azért, hogy a földdel 
egyenlővé tett üzem ismét termeljen.

Az emberekkel közösen lehet eredményeket elérni
Mozgalmas esztendőt zártunk és hasonló időszak áll előttünk. Parlamenti és önkormányzati, valamint Európa 
parlamenti választások jelentik a közélet főbb eseményeit, míg a városban számos beruházás kezdődik vagy ép-
pen ér véget. Szalay Ferenccel, városunk polgármesterével, parlamenti képviselőjével beszélgettünk.

A doni áttörés 71. évfordulóján az elesett hősökre emlékeztünk. 
Szalay Ferenc polgármester és Szabó István alpolgármester koszorú-
zott a Tiszai hajósok terén.



Elfogadta a parlament az új 
halgazdálkodási törvényt, mely 
2013. szeptember 1-jével lépett 
hatályba. 2014. január elsejétől 
már új módosítások érintik a 
törvényt. Szolnokon sokan sze-
retnek horgászni, hiszen itt a Ti-
sza, a Zagyva, és a Holt-Tisza, de 
egy órás autóút után a Tisza-tó-
nál hódolnak szenvedélyüknek. 
Melyek a legfontosabb változá-
sok, amire figyelni kell? – kér-
deztem a vidékfejlesztési mi-
nisztertől, Fazekas Sándortól. 

-A szabályok jelentős része 
nem új, hanem a korábbi szabá-
lyok pontosítása és módosítása. 
Ezekre azért volt szükség, hogy 
egyrészt a gyakorlathoz igazít-
suk a szabályokat, másrészt el-
lenőrizhetővé és betartathatóvá 
tegyük azokat – mondta a mi-
niszter.

A szaporodási időszakban 
a halakat védő fajlagos tilalmi 
időket az elmúlt évek tapaszta-
latai alapján a halak valós szapo-
rodási idejéhez igazítottuk. Ha-
sonló okok miatt kellett növelni 
egyes fajok legkisebb kifogható 
méretét is. Van négy olyan faj, 
amelyekre korábban sem mé-

retkorlátozás, sem pedig tilalmi 
időszak nem vonatkozott, de fo-
gyatkozó állományuk és növek-
vő horgászatuk indokolta, hogy 
állományainak megújulását se-
gítsük. A domolykó, a garda és a 
compó esetében tilalmi idősza-
kot és fogási méretkorlátot, míg 
a sügér esetében csak tilalmi 
időszakot vezet be a rendelet.

Növekedett a kifogható ha-
lak összes mennyisége, mivel 
a rendeleti szabályozás csak az 
őshonos halak kifogását korlá-
tozza napi 5 darabban és 10 kg 
egyéb halban. Ezüstkárászból, 
törpeharcsából például min-
denki annyit foghat, amennyit 
tud és akar. 

Régen kötelezettsége a hor-
gászoknak, halászoknak a fo-
gási napló vezetése és évenkénti 
leadása. A fogási napló a haté-
kony halőrzés alapja és ugyan-
akkor az egyik legfontosabb 
információ forrásvizeink halál-
lományáról. A minél pontosabb 
adatgyűjtés érdekében 2014-től 
a horgászok már az egész or-
szágban egyforma, az állami 
horgászjegyhez kiadott fogási 
naplót kapnak.  

Van néhány új szabályozá-
si elem is. Ilyen például, hogy 
a 30 cm-nél nagyobb, kifogott 

halat csak kíméletesen leölve 
lehet elvinni a vízpartról. Az 
alsó mérethatár biztosítja, hogy 
csali halat továbbra is lehessen 
előre fogni. Ez a szabály azok 
érdekeit sértheti leginkább, akik 
horgászzsákmányukat élő hal-
ként kívánták értékesíteni. Az 
új szabályozás azonban csak a 
halászati engedéllyel rendelke-
zők számára teszi lehetővé a hal 
kereskedelmi forgalomba hoza-
talát.

Hasonló újdonság a verme-
lő halak felkutatására alkal-
mas szonár időszakos tiltása a 
horgászat során. Fontos, hogy 
tudatosodjon a horgászokban, 
hogy november 1. és március 
15. között nem szabad és nem is 
etikus szonárt használni a hor-
gászathoz vagy a halászathoz. A 
gyakorlatban ennek a szabály-
nak a betartatásában leginkább 
maguk a horgászok segíthetnek 
azzal, hogy figyelmeztetik az 
egész halállományra veszélyes, 
szabálytalan horgászmódszert 
alkalmazó társaikat. 

A miniszter felhívta a figyel-
met arra, hogy az egyes vízterü-
leteken érvényes helyi horgász-
rendek a hatóság engedélyével 
eltérhetnek az országos szabá-
lyozástól. 
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Segítsünk egymásnak
A „Szolnok segít” program egy példaértékű projekt indítása, melyben a segíteni vágyó szolno-
ki cégek, intézmények, magánszemélyek, valamint a segítségre szoruló szolnoki emberek hely-
ben egymásra találnak. A projekt koordinálja, kontrollálja a folyamatot, biztosítja a szakmai 
hátteret és a szervezőmunkát.

Horgászoknak,  
halászoknak

Dr. Bene Ildikó, 
a „Szolnok segít” 
program fővéd-
nöke azt mondja, 
ez a program más, 
mint az eddigiek. 
Szolnok mindig 
példát mutatott a 
városi szintű ösz-
szefogásban, így 
bíznak abban, 
hogy a december-
ben indult prog-
ram segítségével 
egyre több szol-
noki segít, egyre 
több szolnokinak. 
Az országgyűlési képviselő a 
program fontosságáról beszélt.

– Mitől más ez a program?
– A lényege az, hogy ne 

csak segítsünk, hanem jól se-
gítsünk. A Humán Szolgáltató 
Központ közreműködésével 
konkrét személyeket, sorso-
kat ismerhetünk meg. Fontos, 
hogy ezek az emberek mindig 
tettek és tesznek annak érdeké-

ben, hogy a problémáik megol-
dódjanak, legyőzzék a nehéz-
ségeket. A rászorult emberek, a 
szakma és a jó szándékú embe-
rek találkozása ez a program.

– A kezdeményezés nemrég 
indult. Vannak érdeklődők?

– Folyamatosan jelentkez-
nek a városban működő vállal-
kozások, cégek és bővül azok-
nak a köre, akiket támogatni 
lehet. Az a tapasztalat, hogy 

a cégeket, tehetős embereket 
sokan megkeresik támogatá-
sukat kérve. Nehéz eldönteni-
ük, hogy kit segítsenek és ki a 
legrászorultabb.

– Vannak segíteni akarók és 
a másik oldalon a rászorultak. 
Mi történik ezután?

– A segíteni vágyók kivá-
laszthatják a támogatni kí-
vánt személyt, eldönthetik, 
hogy egyszeri vagy rendszeres, 
anyagi vagy egyéb formában 
kívánják ezt megoldani. Eb-
ben segítenek a Humán Szol-
gáltató Központ munkatársai, 
akik felveszik mindkét féllel 
a kapcsolatot. Amennyiben a 
támogató nem kíván anonim 
maradni és hozzájárul, úgy a 
nyilvánosság tájékoztatást kap 
a megvalósult segítségnyújtás-
ról.

(A bemutatásban segítséget nyújt a 
www.szolnoksegit.hu weboldal.)

Bővül a vízisport-telep, 
szépül a vásárcsarnok

A múlt év utolsó önkor-
mányzati ülésén a testület 
meghatározta azokat a köz-
területeket, ahol a hajlékta-
lanok nem tartózkodhatnak 
életvitelszerűen, a képviselők 
döntése értelmében átalakult 
az önkormányzati segélyezés. 

Az új támogatási forma 
egy főre eső jövedelemhatára 
37 ezer 50 forint, és évente két 
alkalommal lehet igényelni. 
Változott, pontosabban emel-
kedett a jövedelemhatár, így 
az eddigieknél is többeken 
tud segíteni az adósságkeze-
lési szolgáltatás. Az elfoga-
dott új rendelet értelmében 
kérelmezőként legfeljebb 400 
ezer forintos közüzemi tarto-
zást tud kezelni az város. 

Külön parcellát jelölnek 
ki a temetőben a szociális 
temetésre. Bár a parlament 
december 17-én úgy döntött, 
hogy csak 2015. január 1-jétől 
vezetik be ezt a lehetőséget, 
már most meghozták az ez-
zel kapcsolatos intézkedése-
ket. A szocialista képviselők 
nemmel szavaztak az előter-
jesztésre. Balla György alpol-
gármester azt hangsúlyozta, 
hogy idő kell a felkészülésre, 
ezért döntöttek a halasztás 
mellett. A szociális temetés 
új lehetőséget teremt: „az ál-
lam, az önkormányzat és az 
üzemeltetők közösen, jelen-
tős költségeket állva, és a saját 
munkát figyelembe véve meg 
tudják teremteni a teljesen 
ingyenes temetés lehetőségét 
azoknak, akik ezt kérik.”

Január elsejétől életvitel-
szerűen hajléktalanok nem 
tartózkodhatnak nevelési, 
oktatási intézmények, egész-
ségügyi és egyházi ingatla-
nok, játszóterek, illetve ezek 
50 méteres körzetében, vala-
mint a buszmegállók, az au-
tóbusz-pályaudvar és a vasút-
állomás környékén. 

Újabb fedett területtel 
bővül a vásárcsarnok épü-
lete, ugyanakkor 381 mil-
lió forintból folytatódott a 
Tiszaligeti Stadion felújítása, 
és megépül egy 400 négyzet-
méteres edzésközpont a Holt-
Tisza Vízisport-telepen. Erre 
135 millió forintot fordíta-
nak. (MPA)

Dr. Bene Ildikó és a Szolnoki Polgárőr Egye-
sület legutóbb egy ötgyermekes, nehéz körülmé-
nyek között élő családon segített
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Orosz György úti butiksor

A PRÓH I R DET É SE K

INGATLAN
Zagyvarékas központjában a legjobb 
helyen 2 szobás családi ház (felújítandó) 
nagy kerttel, kedvező áron eladó. Iá.: 1,8 
M Ft. Tel.: 30/961-3658.
Malomszögben a Görbe úton 839 nm-es 
zártkert eladó, fúrt kúttal, villannyal.15m2 
szoba, 5m2-es szerszámos, 20m2-es 
pincéből áll. Tel.: 20/953-9208
Magánszemély, lakást vásárolna kész-
pénzfizetéssel, vagy bérelne. Tel.: 
70/701-7133.

VEGYES
Idős asszony egyedülálló, középkorú 
hölgyet keres gondozónak, ott lakás is 
megoldható. Tel.: 70/518-6390.
Hajdú mosógép és centrifuga eladó 
(7000 Ft), P4-es számítógép 12.000 Ft. 
Tel.: 56/342-557.
Rászorulóknak ajándékoznék női ruhát 
és több hasznos dolgot. Tel.: 70/258-
9094.
Megbízható középkorú leszázalékolt férfi 
bútorozott szobát bérelne. Tel.: 70/231-6066.

A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért  
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!

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

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

SOROKBAN
A Magyar Kultúra Napja január 22. Kölcsey Ferenc ezen a napon 
fejezte be a Himnusz megírását 1823-ban a kézirat szerint. 1989 
óta erre az eseményre emlékezünk. Szolnokon január 26-án az 
Aba-Novák Kulturális Központban tartják az ünnepséget, és 
adják át a rangos díjakat.

*  *  *
Megjelent a Megyeháza történetét összefoglaló könyv. A JNSZ 
Megyei Levéltár legfrissebb kötetében eddig soha nem publikált 
fotókkal és dokumentumokkal is találkozhatnak az olvasók. 

*  *  *
Immár 17. alkalommal adták át az egykori sportújságíróról, Kővári 
Tamásról elnevezett díjakat. Az aktív sportoló kategóriában 
Szabó Petra kajakozó, a sportszakemberek, sportvezetők közül 
pedig Munkácsi József labdarúgó edző vehette át az elismerést.

*  *  *
Újabb 5 évvel meghosszabbították a Szolnoki Főiskola 
akkreditációját. A vizsgálóbizottság tagjai egybehangzóan 
fogadták el az iskola jelentését. Az akkreditációs oklevelet Dr. 
Túróczi Imre rektor vette át.

*  *  *
Megkezdődött az Agóra Terminál műszaki átadás-átvétele. 
A mintegy 3700 négyzetméteres létesítmény Európai Uniós 
forrásból, csaknem 1,8 milliárd forintból épült meg. 

*  *  *
Újabb digitális vetítőberendezéssel bővült a Tisza mozi. A 3D-s 
filmek lejátszását is lehetővé tévő beruházás 14,7 millió forintba 
került, ebből 10,5 milliót az állam biztosított.

*  *  *
Több ezren búcsúztatták ezúttal is az óévet a Kossuth téren 
megrendezett retróbuliban. A Szigligeti Színház szilveszteri 
műsorát a Duna TV élőben közvetítette. 

PanelPosta

A Tisza élővilágának emléknapja – február 1.

Nem tudhatjuk, mikor szo-
rulunk mások támogatására. 
A lakótelepen élő 74 éves hölgy 
kérése most érkezett. „Tönkre-
ment a hűtőm, a mikrohullámú 
sütőm és nem tudok újat venni” 
– írja. Kicsit félve látogattam 
meg, hiszen segíteni nem iga-
zán tudok, csak meghallgatni 
és közreadni a kérését. Nehezen 

nyit ajtót, nehézkes a mozgás. 
A 80 ezer forintos nyugdíjból 
havonta több mint húszezer 
elmegy a gyógyszerre, de a re-
zsicsökkentés jókor jött, hiszen 
2-3 ezer forinttal több marad 
havonta a pénztárcában. 

Akinek lehetősége van, segít-
sen, telefonszáma: 56/784-608.

2000. január 31-én a Sza-
mos felső folyásának vízgyűj-
tő területén működő román-
ausztrál tulajdonú Aurul 
nevű bányavállalat cianiddal 
és nehézfémekkel szennyezte 
a Szamos és a Tisza folyókat 
Romániában. A szennyeződés 
február 1-12. között vonult le a 
Tiszán ökológiai katasztrófát 
okozva a folyó élővilágában. A 
magyar országgyűlés erre em-
lékezve 2000. június 16-án feb-
ruár 1-jét a Tisza élővilágának 
emléknapjává nyilvánította. 

14 évvel ezelőtt mintegy 
százezer köbméternyi mérge-
ző anyag került a folyóba, több 
száz tonna hal pusztult el, és 
az élővilág csak 3-4 év múlva 
heverte ki a katasztrófát. Ma-
gyarország a ciánszennyezés 
miatt csaknem 30 milliárd fo-
rint kártérítést követel, de a bí-
rósági perek még mindig nem 
zárultak le. A verespataki bá-
nyák újbóli megnyitása ellen 
Magyarországon és Romániá-
ban tömegek tiltakoznak.

V I Z S G Á K R A
Fizikából, matematikából korrepetálás, felvételire, 

érettségire felkészítés. Minden szinten sikerrel
Telefon: 56/950 211 üzenetrögzítős, vagy 70 300 5501.

Aerobik Gála 2014
A Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskolában 2014.
február 1-jén 10.45-kor tartandó megnyitó után, 11 órakor 
kezdődik a verseny. A programban ingyenes zumba óra, 
hastáncos és hip-hopos fellépők szerepelnek, továbbá érté-
kes tombolatárgyakat is kisorsolnak. A tombolából befolyt 
összeggel a szolnoki aerobikversenyzők új versenydresz-
szét támogatják. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt, 
sportkedvelőt!

Rehó-Antal Zsanett
U.M Aerobik és Fitnesz Klub edzője

A decemberi rejtvény megfejtése: „Minden szívet átitat.” Köszö-
nöm az újévi köszöntéseket és a hozzászólásaikat, észrevételeiket 
mindennapjainkhoz. Várom továbbra is leveleiket, ötleteiket, febru-
ár 4-ig. Nyertesek: Molnár Klári (Orosz Gy. u. 15. 3/14.), aki egy órás 
talpmasszást vehet igénybe Sipos Anita reflexológusnál. Bontovics 
Jánosné (Holló u. 9.) a Verseghy Ferenc Könyvtár ajándékcsomagját 
veheti át. Gratulálok! A nyerteseket levélben értesítjük, mely iga-
zolás a nyeremény felhasználására. Címünk: Szolnok-Panel, 5000 
Szolnok, Zöld Ház, Karczag László u. 2. (A portán elhelyezett Pa-
nel-dobozba bedobhatják hozzánk küldött leveleiket.) E-mail: panel-
szolnok@freemail.hu

Már megjelenés  
előtt  olvashatja! 

w w w.panel-szolnok.hu
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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-doboz-
ba, 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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Az ember szava nem szél, ami jön és elmegy. Amit az em-
ber mond, az úgy kell legyen. Nem csuda ez, hanem becsület.

(Wass Albert)

Uniós jogszabályok, amelyek az ön életét is 
befolyásol(hat)ják

Szigorúbb fogyasztóvédel-
mi és környezetvédelmi sza-
bályok, a szellemi tulajdonjog 
hatékonyabb védelme, megújuló 
Erasmus+ diákcsere-program 
– néhány példa azon uniós jog-
szabályok közül, amelyek idén 
lépnek hatályba. De 2014-ben 
valószínűleg pont kerül a bank-
unió és a munkavállalók szaba-
dabb mozgását biztosító szabá-
lyok végére is.

Erősödik 
a szellemi 
t u lajdonjo-
gok védelme 
azzal, hogy 

bővül a szabálytalanságnak mi-
nősülő esetek köre, amelyeket 
a határoknál ellenőrizhetnek. 
Miután lezárul az uniós segélye-
zési önkéntes program kísérleti 
szakasza, a következő hét évben 
mintegy 10 ezren vállalhatnak 
önkéntes munkát világszerte 
humanitárius segélyprogramok 
keretében. 

Áprilisban búcsút vehetünk a 
higanyos hőmérőktől, ezentúl az 
ilyen mérőeszközökre is kiterjed 
a vegyi anyagok engedélyezé-
sére vonatkozó uniós rendelet 
(REACH) hatálya.  (Forrás: Eu-
rópai Parlament)

GPS.Com
Lehetőséget kaptam egyik 

évfolyamtársammal és két 
tanárommal, hogy Német-
országba utazzak egy Come-
nius partneriskolai projekt 
(GeocachingPosit ionSearch.
Comenius) keretében. A fel-
készülés során a Gördögök SE 
segítette, hogy megismerjük a 
geocachinget, mely egy szabad-
idős tevékenység, természetbarát 
hobbi, játék, mely a kincskeresés 
szenvedélyére alapozva egyesíti a 
modern technikát (GPS, internet) 
a természetjárással és az isme-
retterjesztéssel. Schweinfurtba 
érkezve  megismerkedtünk ven-
déglátóinkkal és családjukkal. 
Monaval és Denise-szel angolul 
tudtunk beszélgetni, mely a pro-
jekt nyelve is. Persze néha előke-
rültek a szótárak vagy mutogat-
tunk. Rengeteget nevettünk. 

Minden partnerünk egy saját 
készítésű lipdubbal (videófilm) 
mutatkozott be. Amíg mi a tan-
órákon vettünk részt, tanáraink a 
projekt feladatairól beszélgettek. 

Több kirándulásunk volt. Vá-
rost néztünk Schweinfurtban, el-
utaztunk Rappershausenbe, ahol 
az ifjúsági szálló kerékpárjaival 
egy GPS-es hegyitúrán vettünk 
részt és geoládákat  kerestünk. 
Voltunk a régi NDK-NSZK határ-
nál. Szomorú volt látni, hogy ré-
gen ez a határ családokat válasz-
tott szét. A végállomás Meiningen 
volt. Itt egy igazi kincskereső 
játékot szerveztek számunkra. A 
spanyol, lengyel, román és német 
csapatokkal GPS-es városismere-
ti túrán vettünk részt, megnéztük 
a város legszebb épületeit.

A hazautazásunk kalandosra 
sikerült. Az első vonatunk késése 
miatt nem értük el a csatlakozást, 
így egy napot Würzburgban kel-
lett töltenünk. Másnap azt gon-
doltuk, hogy hamarosan otthon 
leszünk, de egy bombariadó mi-
att ismét lekéstük a csatlakozást.  
Egy nap késéssel érkeztünk haza 
fáradtan, de boldogan, hiszen ez a 
kirándulás hatalmas élmény volt. 

Kavas Katalin 8.a 

Szabóné Rácz Erika, Sipos Adrienn, Kavas Katalin és Kádár-Csomor Gábor

Folytatódik a kerékpárút
Január 20-án megkezdődött a Mátyás király úti kerékpárút-szakasz 
kivitelezése. A beruházás keretében a Thököly úti csomóponttól egé-
szen a Levente utcáig építik ki a 2 méter szélességű kerékpárutat. Az 
új szakasz teljes hosszában a kerékpárosok számára kedvező, zökke-
nőmentes térkő burkolattal készül 205 méter hosszúságban. A cso-
móponttól indulva a járdától nagyjából 1,5 méter távolságra halad 
a nyomvonal, amely az autóbuszperon és az iskola kerítése között 
halad tovább, majd a Levente utcai gyalogátkelőhely mellett átvezet-
ve csatlakozik a Mátyás király úton már meglévő kerékpárúthoz. A 
kivitelezési munkák ideje alatt Thököly úti csomópont és a Mátyás 
király úti buszmegálló között található parkolók területe szolgál a 
szükséges felvonulási létesítmények, építőanyagok tárolására. A ki-
vitelezés alatti fennakadások miatt a lakosság szíves türelmét és meg-
értését kérik!

Hírek első kézből!
Kultúra, közélet, sport: 
legfrissebb hírek a város 

életéből!
Látogassa meg honlapunkat vagy kövessen minket a

 Facebookon: www.iszolnok.hu

A „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület 
2013-ban is megszervezte a városrész is-
kolásaival és az óvodásokkal a közös ka-
rácsonyi ünnepséget. Szkiba Tibor görög 
katolikus paróchus köszöntőjét követő-
en ezúttal sem maradt el az ajándékozás.
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Szocpol használt lakásra

Kedvezményes nyugdíj 40 év után

Megújul a piaccsarnok

A kormány módosítot-
ta a korábbi szabályozást (a 
12/2001. (I.31.) Korm. ren-
deletet), vagyis elérhetővé 
vált a szocpol használt lakás 
vásárlására is. A módosítás 
2014. március 1-től hatályos. 
Mekkora a szocpol összege 
használt lakásra? Egy gyer-
mek után a támogatás összege 
450.000 Ft, 2 gyermek után 
1.200.000 Ft, 3 eltartott gyer-
mek után 1.900.000 Ft, 4 gyer-
mek után pedig 2.300.000 Ft.  
(Megjelent a Magyar Közlöny 
2013. december 30-i számá-
ban.)

A támogatásra jogosultak a 
35 év alatti házasok, legalább 
1 éve egy háztartásban élő 

élettársak, valamint egyedül-
álló személyek, akik legalább 
1 gyermeket nevelnek, és a 
támogatást igénylő személyek 
nevén nincs és az elmúlt 2 év-
ben nem is volt ingatlan.

Fontos, hogy az ingatlan 
értéke Budapesten és megyei 
jogú városban nem haladhatja 
meg a 12.000.000 Ft-ot, egyéb 
településen pedig a 8.000.000 
Ft-ot. A vételár és a banki ér-
tékbecslő által megállapított 
érték kötött 10%-nál nagyobb 
eltérés nem lehetséges!

A szocpol támogatás ösz-
szege nem haladhatja meg az 
ingatlan vételárának 70%-át!

Több mint százezer nő 
vette igénybe azt a kedvez-
ményt, amely életkortól füg-
getlen nyugdíjba vonulást 
tesz lehetővé 40 év munka 
után. 2011. január elsejétől 
vezették be a kedvezményt, 
a döntés helyességét a szá-
mok igazolják: 2011-ben 48 
ezren, 2012-ben 29 ezren, 
tavaly pedig 25 ezren éltek 
a lehetőséggel. A program 
tovább folytatódik, előrelát-
hatóan az idei évben havonta 
több mint 2 ezer nő igényli 
majd az ilyen kedvezményes 
nyugdíjat.

A kormány foglalkoz-
tatási programmal kíván 
azoknak a nőknek is segíte-

ni, akiknek a kedvezmény 
igénybevételéhez már keve-
sebb, mint egy év hiányzik, 
elmúltak 55 évesek és nem 
dolgoznak. Novemberben 
elindított program szerint, 
ha valaki foglalkoztatja őket, 
akkor 10 hónapon keresz-
tül támogatja a kormány a 
munkaadót a garantált bér-
minimum akár 125 száza-
lékával. Ez az összeg január 
elsejétől 147 ezer 500 forint.

A nyugdíjasok a napok-
ban kapják kézhez először 
az idei emelt összegű nyug-
díjakat, amelyek az inflációt 
követve, 2,4 százalékkal nőt-
tek. Az intézkedés mintegy 3 
millió embert érint.

Reflexológus rovata

„Bár szétszakadva él az Egyház,  
Jézusban mégis egy lehet..”

Életem során több próbaté-
telt kaptam, ami arra ösztön-
zött, hogy keressem a mélyebb 
összefüggéseket az élet nagy 
kérdéseire. Mélyen hiszek ab-
ban, hogy a hármas termé-
szetünk (test-lélek-szellem) 
harmóniájának megteremtése 
egyre nagyobb teret kap mind-
annyiunk életében. Erre szám-
talan eszköz - talán már kicsit 
túl sok - áll rendelkezésünkre. 
Számomra a reflexológia je-
lenti azt a módszert, amivel 
leginkább támogatni tudom a 
vendégeim testi-lelki-szellemi 
egységének a helyreállítását.

A reflexológia világszerte 
elterjedt és elismert természet-
gyógyászati módszer. Nagy si-
kerét a módszer rendkívüli ha-
tékonyságának köszönheti. A 
terápia az egész szervezetre ha-
tással van, emellett nincs káros 
mellékhatása. Szinte bármikor, 
bárhol alkalmazható, kortól és 
nemtől függetlenül.

A reflexológia története:
A kéz és a láb reflexzóna 

masszázsát, mint az egészség-
megőrzés természetes módját, 
sok nép ősidők óta ismeri, ezek 
a módszerek a különböző kul-
túrákban fellelhetők. Ezeknek a 
kezelési módoknak az eredetét 
nem ismerjük, de Indiában és 
Kínában már 5000 évvel ezelőtt 
ismeretes volt a nyomáspon-
tokkal való kezelés. A módszer 
azonban feledésbe merült, va-
lószínűleg az azonos gyöke-
rekből sarjadó akupunktúra 
szorította ki. Az ősi egyiptomi 
gyógyászatban is alkalmazták 
a kéz és a láb reflexzónáinak 
masszírozását, amit egy szak-
karai síremléken is ábrázoltak. 
A síremlék egy akkor élt orvosé 
és i.e. 2300-ból való. 

Februárban, a következő 
részben, a reflexológia hatás-
mechanizmusáról és a betegség 
megelőzéséről írok.

Sipos Anita reflexológus
+36702988706

Batthyány utca 4.

Január 19-26 között kerül 
megrendezésre az ökume-
nikus imahét. A görög szó, 
„oikoumené”- lakott földet 
jelent, de ma, Isten népének 
egységre törekvését értjük 
alatta.  A Krisztus által alapí-
tott, apostolokra épült Egyház 
(Isten népének közössége), a 
történelem során sok részre 
szakadt. Gondoljunk 1054-ben 
kialakult kelet és nyugat vitá-
jára, 1715-ben Luther Márton 
reformjaira, vagy VIII. Henrik 
egyházpolitikájára, s mára több 
ezer egyház létezik. 1740 körül 
Skóciában ismeretes egy olyan 
pünkösdi mozgalom, amely 
Észak-Amerikából indult és cé-

lul tűzte ki az imádkozást min-
den egyházért, minden egyház-
zal együtt. Magyarországon 
először 1886-ban a Kálvin Téri 
Református Gyülekezet hir-
detett meg imahetet és 1908-
ban született meg a gondolat, 
hogy nyolc napon keresztül 
(imanyolcad) imádkozzunk a 
szétszakadt Egyház egyesítésé-
ért. Ezeket az imanyolcadokat 
egy Közös Tanács állítja ösz-
sze, mégpedig egy-egy felkért 
ország ökumenikus csoportja 
által. 2014-ben a kanadai kö-
zösség kapta a megtisztelő fel-
adatot. 

 Mindenkit hívunk és szere-
tettel várunk január 19-től.

A Szolnok-Panel január 23-án jelenik meg, így az imahét prog-
ramja e naptól a következő:

Január 23-án 18 órakor a Szent József templomban: Együtt… 
Közösségben vagyunk elhívva. Igét hirdet: Nagy Sándor, reformá-
tus lelkész.

Január 24-én 18 órakor a Szent József templomban: Együtt… 
Keressük a megegyezést. Igét hirdet: Kómár István, római katoli-
kus plébános.

Január 25-én 18 órakor a Szent József templomban: Együtt… 
Krisztushoz tartozunk (ifjúsági istentisztelet). Igét hirdet: Végh 
Miklós, református lelkész.

Január 26-án 17 órakor a Református Templomban: Együtt… 
Hirdetjük az evangéliumot. Igét hirdet: Szkiba Tibor, görög kato-
likus paróchus.

(Szkiba Tibor)

A Szollak Vagyonkezelő 
Kft., az Ady Endre úti vá-
sárcsarnok vagyonkezelője 
sikeresen pályázott és nyert 
a „Tanyaprogram keretében 
a szolnoki vásárcsarnok fej-
lesztése” című pályázaton. A 
pályázat segítségével a déli, 
Ady Endre úti oldal jelenle-
gi szabadtéri árusító helyeit 
lefedik, illetve a városköz-
pont felőli sarok hangsú-
lyos kapu motívumot kap. 
A jelenlegi fedett terület 451 
négyzetméterrel bővül, ide 

az eddiginél huszonnéggyel 
több asztal kerül. A beru-
házás összege mintegy 80 
millió Ft, melyből 59 millió 
Ft állami támogatás, a fenn-
maradó részt a Szollak Kft. 
saját forrásból fedezi.

A kivitelezési munkákat 
közbeszerzési eljárás kere-
tében egy szolnoki cég, a 
Szoltisz Kft. nyerte, amely 
a munkálatokat megkezd-
te. A kivitelezés várhatóan 
március végére befejeződik.
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Amadeus Rádió  
műsora:

UNESCO kulturális világörökségek szerte a világban

00:00–24:00 egész napos zenés  
műsor

Minden hétköznap:
06:00–11:00 Reggeli Juice Kis 

Katálval
11:00–16:00 Amadeus Rádió zenés 

műsora Juhász Bálinttal
16:00–22:00 Amadeus Rádió zenés 

műsora Hajdú Csabával ,
A műsorfolyamban tematikus 

témák az alábbiak szerint:

Hétfő
05:00-06:00 Világjáró ismétlés
15:00-18:00 „GÓÓL” Sportpercek 

Németh Ádámmal
22:00-23:00 Magyar lelátó sport-

magazin majd non-stop zene 
kedd 04:00-ig

Kedd
04:00-06:00 Erdőjárók ismétlés
15:00-18:00  „Tempomat” autós  

percek Hajdú Csabával
22:00-23:00   Nekem 80 majd non-

stop zene szerda 05:00-ig

Szerda
05:00-06:00 Magyar lelátó ismétlés
22:00-24:00 „Kapcsolódjunk”  
 Novák Péter kulturális maga-

zinja a fővárosból majd non-
stop zene csütörtök 04:00-ig

Csütörtök
04:00-06:00 Kapcsolódjunk ismét-

lés
20:00-22:00 „Kultusz” - Kulturális 

és művészeti magazin 
22:00-23:00 „Együtt-ható” család-

barát magazin majd non-stop 
zene péntek 04:00-ig

Péntek
04:00-06:00  Kultusz ismétlés
22:00-23:00 „Világjáró” utazási ma-

gazin majd non-stop zene 
szombat 05:00-ig

Szombat:  
05:00-06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00-14:00 „Amadeus Weekend” - 

élő zenés műsor 
14:00-18:00 „Amadeus RETRO – 

zenei műsor majd non-stop 
zene vasárnap 05:00-ig

Vasárnap:
05:00-06:00 „Együtt-ható” ismétlés
08:00-14:00 „Amadeus Weekend” – 

élő zenés műsor 
benne: 10:00-12:00 „Zamat” gaszt-

ronómiai magazin Kis Ka-
tával

14:00-18:00 „Habcsók” Kolonich 
Éva műsora

22:00-24:00  „Erdőjárók” vadász – 
környezetvédelmi magazin 
majd non-stop zene hétfő 
05:00-ig

Amadeus Rádió  – 
SZOLNOKRA HANGOLVA

Amióta 1972-ben az UNESCO megfogalmazta a Világörökség Egyezményt, 180 ország írta alá, ezzel 
kötelezettséget vállalva arra, hogy a saját területén fekvő világörökségi helyszíneket óvja és megőrzi a 
későbbi generációk számára, illetve hogy lehetősége szerint hozzájárul a Világörökségi Listán szereplő 
helyszínek védelméhez. A keresztrejtvényben 3  kulturális világörökséget ismerhet meg az olvasó. A 
vízszintes 15. a Saar-vidéken található ipartörténeti műemlék, a hajdani gyártelep létesítményei közül 
a kohó és a fúvócsarnok ma a Világörökség része, egyúttal az Ipari Örökségek Európai Útvonalának 
(ERIH) csomópontja. A vízszintes 50. az indiai Mogul Birodalom fővárosa volt Akbar mogul sah 
uralkodása alatt, 1571-től 1585-ig, a függőleges 4. pedig Anglia délnyugati részén található, gyógyfür-
dőiről nevezetes település, London központjától 159 kilométerre, nyugatra.

Vízszintes: 1. … iacta est, a kocka el van vetve latinul. 5. Ifjabbá tesz. 15. Megfejtés (zárt betű: K). 
18. … Akakijevics, Az orr főalakja. 19. Frekvencia-tartomány. 20. Néma Sára! 21. ... Braille, francia 
pedagógus, a vakok által használt írás megalkotója. 23. Dévától 19 kilométerre északkeletre, az Erdé-
lyi-érchegység lábánál fekvő település. 25. Működés után pontosabb működésűvé tett berendezés. 27. 
Szorítószerkezet. 29. Vegyület, mely sói erős sárga színűek s többnyire zöldesen fluoreszkálnak. 30. 
A Máramarosi havasok egyik csúcsa, mely a Királymező fölött emelkedik, magassága 1639 méter. 
31. Áldozat bemutatására szolgáló építmény. 32. Nem mi. 33. Az Antilibanon nyugati részén eredő 
szír folyó. 35. Hosszú ütem. 36. Termelő üzem. 37. Information Technology and Telecommunications 
Laboratory, röviden. 39. Oersted röviden. 40. Külső, fényes bevonat. 41. … Ferenc, Tizenöt deka ke-
nyér írója. 43. Madárpók. 46. Ozmium vegyjele. 47. Árpád fejedelem öt fia közül a legfiatalabb. 49. 
Szobafestő. 50. Megfejtés (zárt betűk: F, P, I). 
Függőleges: 1. Ünnepélyesen átad. 2. Taszít. 3. Álomba ringatás. 4. Megfejtés (zárt betűk: K, A). 5. Fiji-i 
nyelv, angolul. 6. Indium vegyjele. 7. Annual general meeting (éves közgyűlés), röviden. 8. Giuseppe 
Garibaldi és II. Viktor Emánuel 1860-ban lezajlott híres találkozójának helyszínéről való. 9. Őshonos, 
csontos hal. 10. Gabonaőrlemény. 11. Halak nemi aktusa. 12. Kikelet időszakából való. 13. Földet for-
gat. 14. Rövid telefonos üzenet. 16. lai …, tartalmas szingapúri étel. 17. Asztronauták védőfelszerelése. 
22. Filmfelvétel szakasza. 24. –get rag párja. 25. Falu Romániában, Erdélyben, Hunyad megyében. 26. 
Csúszás, siklás, németül. 28. Összes, mindenre kiterjedő 29. Protézis szilárd tisztítószere 30. … Tibor, 
író, néprajzkutató, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetettje. 34. Átázik, ango-
lul. 37. Eric …, angol humorista, színész, író, énekes, zene és dalszerző, a Monty Python csoport tagja. 
38. Lósóska. 40. Mirr-…, a kandúr. 42. Lengyel nemzeti légitársaság. 44. Regional Internet Registry, 
röviden. 45. Tartó. 48. Tórium vegyjele. (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Sziasztok, itt Leó!  Boldog 2014-es esztendőt! Újból jelentkezem!
Gondolom ti is új lendülettel kezditek az évet! Én megfogadtam, hogy 

többet olvasok! A karácsonyra kapott könyveket már „megettem”.  A „Cso-
dakunyhó” részeit kaptam meg, és a sorozat a könyvtárban is megtalálha-
tó! A rejtvényem ehhez a sorozathoz kapcsolódik, természetesen megint 
nyerhettek!

Rejtvény
1. Hová repíti a csodakunyhó Jacket és Annie-t a Kenguruk földjén c. kötetben?
2. Melyik kiadó adja ki a sorozat köteteit?
3. Melyik hajó fedélzetére repíti a két főszereplőt a csodakunyhó, hogy a varázslat  megtörjön?

Várom a megfejtéseket a ládikámba, amit a Hild Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtárában találtok!
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Sokan támogatták az adományozási ötletét
Az ünnepi készülődés során sokan nem feledkeztek meg a nehéz sorsú emberekről, több kari-
tatív szervezet juttatta el adományát részükre. Szolnok város ajándékát, a „Házhoz visszük a 
szeretetet” akció keretében a csomagokat iskolások juttatták el 150 helyre. Gyűjtést rendeztek 
a szolnoki óvodák, műsor volt a nyugdíjasoknak, meleg ételt kaptak a rászorultak. Volt „Ko-
sárkarácsony”, és még sok hasonló gyűjtést említhetnénk.

Kállai Gábor az interne-
ten tette közzé felhívását még 
karácsony előtt. A kórház-
ban fekvő kisgyermekeknek 
kért játékot. A gyűjtés olyan 
sikeres lett, hogy már má-
sodszorra kedveskedtek a kis 
betegeknek zsáknyi játékkal 
és gyümölccsel. A 37 éves 
fiatalember éppen munka 
nélkül van, párjával február-
ban várják első gyermeküket. 
Arról beszélgettünk, hogyan 
indult az adományozás, és 
persze arról is, hogyan várják 
a babát.

– A Hetényi Géza Kórház 
gyermekosztályán voltunk 
látogatóban, és amit láttam 
elszomorított. Fekszenek a 
kicsik, alig van játék körü-
löttük. Azon gondolkodtam, 
hogy valamit tenni kellene, 
mert az egy dolog, hogy saj-
náltam őket. Nem volt idegen 
tőlem a segíteni akarás, hi-
szen dolgoztam már pékség-
ben, ahonnan karácsonykor 
a hajléktalan szállóra vittünk 
süteményt, de talán az apu-
kaság miatt is érzékenyebben 
érintett a kicsik sorsa. 

– Karácsonyi gyűjtés után, 
már túl vagy a második ada-
kozáson.

– Először decemberben 
egy közösségi portálon kér-
tem segítséget. Ahogy fel-
tettem, perceken belül már 
jöttek a felajánlások, és ez 
nagyon jó érzés volt. Kará-
csonyra 6 zsák plüssjáték, 
gyerekruha, szaloncukor 
gyűlt össze, most pedig a na-
pokban 130 kg gyümölcsöt 
adtunk át a gyermekosztály-
nak a kórházban.

– Folytatódik az adomány-
gyűjtés a jövőben is?

– Karácsonykor minden-
kinek megnyílik a szíve, és 
utána boldog, letudta, se-
gített. Én szeretném ezt fo-
lyamatosan, év közben is 
folytatni, azért is, mert a cso-
portunk most közel 400 fővel 
rendelkezik. 

– Munka nélkül vagy, nem 
lehet egyszerű.

– Most minden munkát 
elvállalok, ami jön, de több 
helyre beadtam az önéletraj-
zomat, bízom benne, hogy 
sikerül találnom valamit. 
Megható, ahogyan nekünk 
is akarnak segíteni a barátok, 
ismerősök. 

– 37 éves vagy, itt éltek a 
lakótelepen. Hogyan látod a 
mostani fiatalokat, milyen a 
városrész?

– Nekünk még szorosabb 
volt a gyeplő. A mai tizen-
évesek leülnek a számítógép 
elé, mi, a haverokkal lenn 
fociztunk, kosaraztunk. 
Ezek a barátságok azóta is 
megvannak. A mai fiatalok 
talán gyorsabban felnőnek, 
felgyorsult a világ. A lakóte-
lepet szeretjük, itt élünk, ez 
az otthonunk.

– Nemsokára megszületik 
a gyermeked. Hogyan telik a 
babavárás?

– Nagyon nagy boldog-
ság, vagy éppen rémisztő, 
hogy mi lesz. Eljártam a pá-
rommal kismamáknak szóló 
előadásokra, jóleső izgalom 
volt. Megváltozik az életünk. 
Nagy az összetartás a család-
ban, mindenki várja a babát. 
Határtalan a szüleim szerete-
te felénk, talán a szeretettől az 
aggodalmuk a nagyobb. Sze-
rintem, ha a baba beteg lesz, 
a Vészhelyzet összes orvosa 
megjelenik nálunk -fejezte be 
viccesen a beszélgetést Gábor

Díjat kapott a város
Tehetségbarát Önkor-

mányzat díjban részesült 
Szolnok. Ezzel azt a munkát 
ismerte el az Emberi Erőfor-
rások Minisztériuma, melyet 
a 21 tehetségponton keresz-
tül a város tesz a kiemelkedő 
képességű diákok felkarolása 
és segítése érdekében. A me-
gyeszékhelyen kívül további 
három település és két roma 
nemzetiségi önkormányzat 
vehette át az elismerést. A 
díszoklevél és plakett mellé a 
nyertes önkormányzatok di-
ákjai európai uniós szakmai 
tanulmányutat, művésztele-
pi tehetséggondozó tábort és 
múzeumi kiállítás látogatását 
is nyertek. 

Újabb térfigyelő 
kamerák

A város önkormányzatá-
nak „Szolnok, Nyugati vá-
rosrész szociális rehabilitáci-
ója” című projektjén belül a 
Meggyesi-telepen egy olyan 
komplex térfigyelő kamera-
rendszert építettek ki, amely 
a közbiztonság növelését és 
a fejlesztés eredményeinek 
megőrzését szolgálja.  A négy 
darab kamerát útelágazások-
ba telepítették, amelyek kö-
zül hármat az Újszászi úton, 
egyet pedig a Tücsök utcában, 
az építés alatt álló közösségi 
ház közelében helyeztek el.  A 
kamerák jelei mikrohullámú 
hálózaton keresztül a Volán 
székház tetején elhelyezett 
átjátszón keresztül jutnak a 
rendőrség megfigyelő köz-
pontjába.

 A kamerarendszer kiépí-
tése hozzájárul a Meggyesi-
telep közbiztonságának növe-
léséhez, a bűncselekmények 
visszaszorításához, az esetle-
ges bűnelkövetők beazonosí-
tásához. 

Gyuricska Éva, sajtóreferens
Szolnok Megyei Jogú Város 

Önkormányzata


