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Kicsik és nagyok Szolnokon is a karácsonyt várják. A Kossuth téren esténként több százan  
kapcsolódunk ki a forralt bor finom illata mellett, az adventi gyertyán fellobbant lángnak kö-
zösen örülünk.  A „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület 300 gyermeknek szerzett örömet gyermek-
műsorral és a Mikulás-csomaggal. Fényárban úszik a város, a városrészek. Mindenki készül a 
legnagyobb keresztény ünnepünkre, vásároljunk okosan, főzzünk finomat és ne feledjük, hogy az 
együtt töltött idő a legfontosabb.  A fotómontázzsal kívánunk mindnyájuknak békés és boldog 
ünnepet, aki teheti, töltse szeretteivel a meghitt napokat.

A Zöldház felújítása befejeződött, most az előtte lévő park építésén dolgoznak

Karácsony a világban
Karácsonykor Jézus szüle-

tését ünneplik a keresztények. 
Karácsony a szeretet ünnepe, 
egymásra figyelünk, meg-
ajándékozzuk szeretteinket. 
Az európai országokban a 
német hagyományok szerint 
elterjedt szokásként állíta-
nak karácsonyfát. A magyar 
gyermekek a Jézuskát várják, 
Ausztriában a Christkindl 
érkezik, Nagy-Britanniában a 
Santa Claus. A spanyoloknál 
december 6-án a napkeleti 
bölcsek hozzák az ajándékot. 
Az ortodox egyház, az eltérő 
naptáruk miatt, január 6-án 
ünnepli Jézus születését. 
Északon a Mikulás manói se-
gítenek az ajándékosztásban. 
Karácsony napján sokan ki-
látogatnak a temetőkbe emlé-
kezve az elhunytakra. Japán-
ban is népszerű a karácsony, 
Mexikóban a gyerekek járják 
a házakat a betlehemmel. 
Dél-Afrikában, Ausztráliá-
ban karácsonykor nyár van,  
az ausztráloknál a Mikulás 
szánját kenguruk húzzák, Új-
Zélandon piknikeznek a ten-
gerparton. A legtöbb európai 
országban a városok utcái, 
terei fényárban úsznak. 

A finnek megvendége-
lik a velük élő háziállatokat, 
megetetik a madarakat. A 
görögöknél a karácsony 12 
napos ünnep, december 25-
től január 6-ig tart. A görö-
göknél a tűzhely lángja nem 
aludhat ki ez idő alatt, így 
űzik el a gonosz manókat. Az 
olaszoknál, különösen délen, 
a helyi pásztorok leereszked-
nek a hegyekből és dudaszó-
val köszöntik Jézus szüle-
tésének napját. A lengyelek 
24-én este az eget kémlelik, 
arra várva, hogy meglássák 
az első csillagot.

Áldott, békés karácsonyt!
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1934. november 11-én nyílt meg a 
Szolnok Megyei Város Közkönyvtára 
és Múzeumi Gyűjtőhelye a Táncsics 
utca 1. szám alatti épületben. Ünnep-
séggel, konferenciával, táblaavatással, 
kiállításokkal ünnepelt a Damjanich 

János Múzeum és a Verseghy Ferenc 
Könyvtár. Átadták a felújított Szolno-
ki Képtártat, a Zsolnay László művé-
szettörténész által rendezett állandó 
kiállításon, több mint 100 képzőmű-
vész 200 műtárgya kapott helyet.

Javítják a megsüllyedt autóbuszöb-
löket és peronokat a Széchenyi kör-
úton, az Orosz György úttól a Hild 
Viktor utcáig. Az öt buszöblözet épí-
tése nem befolyásolja a közlekedést, 

a kivitelezés ideje alatt az autóbusz-
megállókat ideiglenesen áthelyezték. 
Közel 2 millió forintba kerül egy 
öblözet felújítása, a teljes kivitelezés 
megközelítőleg 10 millió forint.

Állandó kiállítás a múzeumban

Újabb felújítások a Széchenyin

Jóváhagyták a 14,3 milliárdos 
területi integrált tervet

Azok a képviselők, akik az alakuló 
ülésen nem tudtak részt venni, a novem-
ber végén megtartott  közgyűlésen  tet-
ték le az esküt. Az ünnepi percek után 
Radócz Zoltán (MSZP) napirend előtt 
feltett kérdésére elhangzott, hogy télen 
357 embernek biztosítanak Szolnokon 
közmunkát, közülük 176-an pedig kü-
lönböző képzésekben vesznek részt. Mol-
nár Iván (FIDESZ-KDNP) érdeklődése 
nyomán kiderült az is, hogy a húsiparból 
elbocsájtott dolgozók elhelyezkedését, át-
képzését a város és a munkaügyi központ 
minden lehetséges eszközzel segíti. Lázár 
Zoltán (Jobbik) a Tiszaligeti Stadion 400 
millió forintos bővítésével kapcsolatos 
kérdésére a polgármester felsorolta a  vá-
rosban megvalósult sportfejlesztéseket és 
kifejtette, hogy végre méltó létesítményi 
körülmények közé kerülhet a labdarúgás. 
Az önkormányzat nem tervezi új telepü-
lési adó kivetését, illetve belépési hozzá-
járulás szedését a szociális intézmények 
esetében – hangsúlyozta Szalay Ferenc 
polgármester Kiss Gabriella (Jobbik) kér-
désére válaszolva. 

A napirendi pontok sorát a kémény-
seprés jövőjével foglalkozó előterjesztés 
nyitotta. A korábbi szolgáltató nem tudta 
folytatni a munkát, így november 3-tól a 
katasztrófavédelem közérdekű közszol-
gáltatóként egy kecskeméti székhelyű cé-
get jelölt ki.  Elhangzott, hogy a lakosság 
ellátása továbbra is biztosított, azaz mind 
a négy kirendeltségen a lakosság rendel-
kezésére állnak.

A képviselők foglalkoztak a parkolá-
si rendelet módosításával. A jövő évtől 
a belvárosi piacnál hétköznapokon 30, 
míg szombaton 45 perc lesz az ingyenes 
várakozás a jelenlegi 60 perc helyett. Aki 
azonban az időtartam lejárata előtt ér-
vényesíti parkolójegyét, további 15 perc 
áll a rendelkezésére, hogy elhagyja a 
parkolót. Január 1-jével átlag 3,3 száza-
lékkal drágul a helyi tömegközlekedés. 
A vonaljegyek 10, míg a bérletek 100-200 
forinttal drágulnak. Az áremelés céljairól 
vita alakult ki, abban viszont mindenki 
egyetértett, hogy az államnak a jelenlegi-
nél nagyobb mértékben kellene támogat-
nia a szolgáltatást.

A képviselők megtárgyalták és jóvá-
hagyták a területi integrált tervet, amely 
részletesen tartalmazza, hogy 2020-ig a 
megyeszékhely a rendelkezésére álló sa-
ját, 14,3 milliárd forintos forrásból mi-
lyen beruházásokat kíván megvalósítani.

(MPA)

Tiszasüly-Kőtelek közötti kerékpárút átadásán (Foto: MJA)

Felújítják és akadálymentesítik 
a Széchenyi körúti Okmányiroda 
földszintjét. Az Európai Unió és a 
Magyar Állam által támogatott be-
ruházás ideje alatt az ügyfélfoga-
dás az emeleten zavartalan. Ugyan-
csak a közigazgatást érintő hír, hogy  
december 1-jétől megváltozott a kor-
mányablakok ügyfélfogadási rendje. 
A  megyei kormányhivatal tájékozta-

tása szerint hétfőn és csütörtökön az 
országban egységes nyitva tartással 
várja az ügyfeleket, így hétfőn 7 és 17 
óra, míg csütörtökön 8 és 18 óra kö-
zött. Ugyanakkor a Kossuth téri Kor-
mányablak a Széchenyi körúti Ok-
mányiroda átalakításának ideje alatt 
kedden, szerdán és pénteken továbbra 
is reggel 8 és este 20 óra között tart 
nyitva.

Dr. Bene Ildikó országgyűlési kép-
viselőnek, mint a legtöbb politikus-
nak, a december a legzsúfoltabb, de 
talán a legkedvesebb hónap is. 

- Minden meghívásnak szeretnék 
eleget tenni, hiszen a karácsony a leg-
szebb és a legmeghittebb ünnepünk. 
Látom, hogy ugyanolyan izgalommal 
várják a nyugdíjasok, mint a fiatalok, 
örömet hoz a legkisebbeknek, és eze-
ken az év végi ünnepségeken meghitt 
pillanatokat élünk át együtt,  közvet-
len beszélgetések történnek, mondja a 
képviselő.

A 2015-ös esztendőről Bene Il-
dikó elmondta, hogy folytatódnak 
a megkezdett projektek, a kórházi 
fejlesztések a jövő évben befejeződ-
nek. Készülnek a 2014-2020-as uniós 
fejlesztési ciklusra. A legfontosabb 
feladat a gazdaságélénkítés és a mun-
kahelyteremtés, a pályázatoknak ezek 
az elsődleges feltételei. 

- Karácsonykor van egy kis megál-
lás, egy kis csend. A szentestét együtt 
töltjük a gyerekekkel és a nagyszü-
lőkkel, majd 2015 januárjában foly-
tatódik munka, hiszen sok feladat vár 
ránk - mondta a képviselő asszony.

Változik az ügyfélfogadási idő

Kedves és meghitt hónap a december

Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!
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SOROKBAN„Bubik István-díjas” a szolnoki művész
2004. november 28-án 

autóbalesetben halt meg 
Bubik István. Emlékét meg-
őrizve „A Magyar Művésze-
tért – Bubik István-díjat”  
alapító Gubcsi Lajos és a díj 
készítője, a bronz Főnix-ma-
dár szimbólumot megfor-
máló Györfi Sándor karcagi 
szobrászművész alkotását 
minden évben a kuratórium 
döntése alapján odaítélik a 
Kárpát-medence egy fiatal 
kiváló színészének, rendező-
jének. 2014-ben a Szigligeti 
Színház színpadán Molnár 
László Jászai Mari-díjas szí-
nész, rendező volt a kitünte-
tett.

- Nagy öröm és megtisz-
teltetés, hogy ebben az évben 
én kaptam a díjat - mondja 
Molnár László. Az alapítók 
célja az volt, hogy senki ne 
feledje azt a fajta színészetet, 
amit Pista képviselt. Sokat 
tett a magyar kultúráért.

- Ismerték egymást, milyen 
érzésekkel vette át a díjat?

- A Katona József Színház-
ból ismertem Bubik Istvánt, 
de az utolsó estét is együtt 
töltöttük itt Szolnokon - me-
séli a művész. Egy premiert 
nézett a Szobaszínházban, 
majd az ünneplés után elvál-
tunk, ő ment a Tisza Szál-
lóba, úgy volt, hogy ott tölti 

az éjszakát. Reggel kaptuk a 
szomorú hírt.

Hogy milyen volt a díjat 
átvenni? Mit lehet erre mon-
dani. Örültem, de szívszorí-
tó volt.  Egy színész mindig 
örömmel fogadja a díjat, de 
itt inkább a szomorúság volt 
nagyobb. Színészete nagy űrt 
hagyott maga után, a vers-
mondás által kitalált egy vi-
lágot, vitte a magyar kultúrát 
a legkisebb településekre is.

- Molnár László színész és 
rendező, de minden alkalmat 
megragad a versmondásra. 
Hogyan telik az évad a Szig-
ligeti Színházban, belefér a 
versmondás?

- Két nagy szereppel kezd-
tem, a Csongor és Tündé-
ben és a Cseresznyéskertben 
játszom. Rendezem a Női 

szabót a nagyszínházban és 
a  költészet napjára szeret-
ném ha összeállna egy újabb 
önálló estem. Ritka ma az 
olyan költő, aki tanít, kiutat 
mutat, szórakoztat és nevel. 
Azt gondolom Varga Rudolf,  
miskolci kortárs magyar köl-
tő ilyen. Szeretem és tiszte-
lem művészetét, ezért is esett 
rá a választásom. 

- Itt a szeretet ünnepe, ho-
gyan töltik?

- Kevés szabadidőm lesz, 
de a pár nap alatt a nagy-
szülőket látogatjuk. Majd, 
ha Rozi lányunk nagyobb 
lesz, akkor a saját szűk csalá-
dunkban töltjük a szentestét, 
de most ez így lesz jó.

Kővári Anna
Foto: MJA

A Finn-Magyar Társaság 
Ezüst Jelvényét vette át Sza-
lay Ferenc Kari Nieminentől 
a Szolnok és Riihimaki kö-
zötti testvérvárosi kapcsolat 
ápolásáért.

*  *  *
A kutyatulajdonosoknak 

december 31-ig kell a regiszt-
rációs lapot kitölteni és eljut-
tatni a polgármesteri hivatal-
ba. További részletek: www.
szolnok.hu.

*  *  *
November 10-én téli 

üzemmódra váltott a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. A tár-
saság megyei igazgatósága is 
felkészült a március közepéig 
tartó időszakra. 

*  *  *
A város első polgármeste-

rének, Hubay Ferenc emlék-
táblájával bővült a Szolnoki 
Pantheon. Az alkotást Szalay 
Ferenc és a család leszárma-
zottai avatták fel a Damja-
nich János Múzeumban.

*  *  *
Fennállásának 35. szüle-

tésnapját ünnepelte az Aba-
Novák Agóra Kulturális Köz-
pont. 

*  *  *
A jegykiadó automatákkal 

rendelkező állomásokon a 
jegyvizsgálóknál csak pótdíj 
ellenében vásárolhatjuk meg 
menetjegyünket. Budapest-
Szolnok vonalon a MÁV 56 
gépet helyezett ki.

*  *  *
A televízió ebben az évben 

is a Szigligeti Színházból köz-
vetíti szilveszteri gálaműsorát. 
A teátrum – neves vendég-
művészeket is felvonultató – 
előadását felvételről láthatják 
szerte a nagyvilágban.

*  *  *
Az általános iskolák első 

osztályos tanulói a város 
címerével és az intézmény 
nevével ellátott sportruhá-
zatot: egy pólót és egy rö-
vidnadrágot kaptak az ön-
kormányzattól. 

*  *  *
A kétszeres ifjúsági Euró-

pa-bajnok asztaliteniszezőt, 
Szudi Ádámot, a Jászkun Vo-
lán SC 19 éves versenyzőjét 
köszöntötte a városházán a 
polgármester. (mpa)

Szolnok diákolimpiai, korosztályos nemzetközi és felnőtt bajnokait, edzőiket kö-
szöntette a városháza dísztermében Szalay Ferenc.  A diákolimpiai pontversenyben 
első helyezett a Széchenyi Körúti Sportiskola és Általános Iskola.
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Orosz György úti butiksor

Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

APRÓHIRDETÉSEK

INGATLAN
51 nm-es, 2 szobás, harmadik emeleti lakás 
eladó a Lovas István utcában. Új nyílászá-
rókkal, redőnnyel, parkettás szobákkal. Tel.: 
30/216-0765.
A Lovas István úti pontházban 1+3 félszo-
bás, 85 nm-es, parkettás, járólapos lakás 
eladó. Tel.: 20/470-8771.
Malom útra néző négyemeletes ház 3.eme-
letén eladó lakás új nyílászárókkal. Iá.: 4 
MFt. Tel.: 737-848

VEGYES
Eladó fekete bőr női kosztümkabát, fehér 
kétajtós szekrény, felül polccal. Tel.: 30/815-
5613.
Használt Whirlpool mosógép eladó, 15.000 
Ft. Tel.: 30/676-8717.

Eladó új, 80 cm-es fürdőszobaszekrény mos-
dóval és 90 cm-es harmonikaajtós fürdőszo-
bakabin  20-20.000 Ft. Tel.: 70/387-5967.
Nem tud a gyermekért menni az óvodába, 
iskolába? Beteg lett és nem tud otthon ma-
radni? Hívjon, megyek. Mesélek, játszunk, 
tanulunk. Telefon: 30/574-5761
„Szolnoki” jelige - 165/80/65 éves, 
káros szenvedélytől mentes nő 
hasonló adottságokkal rendelkező, 
intelligens, egyedül élő özvegy férfi 
jelentkezését várja 66-69 éves ko-
rig. Telefon: 30/313-5928.

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

Hírek első kézből!

 A Magyar Kultúra Napja - 2015. január. 22.
Kölcsey Ferenc 1823-ban ezen a napon fejezte be a Himnusz 

megírását. Erre az eseményre emlékezve 1989 óta  
január 22-én ünnepeljük a Magyar Kultúra Napját. 

A Hild Viktor Könyvtár 2015. január 22-én (csütörtök) 14 órától 
szavalóversenyt rendez az ötödik-hatodik és a hetedik-nyolca-

dik osztályos általános iskolai tanulók részére. 

SÍRKŐVARÁZS! Angol szimpla: 
200.000 Ft, angol dupla: 350.000 Ft, 
Érdeklődni a 36/30-536-7266-os tele-
fonszámon

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

Ismét megnyílt a Fornetti látványpékség, 
a Hild Viktor úti pontház alatt,  

a Széchenyin az Autósbolt mellett!

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-17 óráig
Előrendelést felveszünk!

Zöldség-gyümölcs kereskedés
Igényes környezetben naprakész friss áruval  

várjuk kedves vásárlóinkat!
Kínálatunk: 

- napi friss zöldség-gyümölcs - termelői mézek
- hagyományos módon készült tészták - tanyasi tojás
- házi-vödrös savanyúságok  - házi fűszerpaprika

Cím: 5000 Szolnok, Hild Viktor u. 1.
Nyitva: hétfőtől péntekig 8-17 óra között, 

szombaton 7-12 óra
Erzsébet-utalvány elfogadóhely

Telefonáljunk, ha hibát látunk
December 1-jétől a fogyasztók  azonnal jelezhetik az álta-

luk felfedezett élelmiszer-biztonsági szabálytalanságokat a 
hatóságnak. Az egyelőre androidos okostelefonokon elérhető 
NÉBIH NAVIGÁTOR nevű applikációval a vásárlók ponto-
san jelezhetik a vásárlás helyszínét és a probléma okait,  lejárt 
minőségű vagy jelöletlen élelmiszert,  higiéniai problémát, 
helytelen tárolást. Az applikáción keresztül a telefonos hí-
váson kívül, hangalapú, e-mailes vagy fényképes bejelentési 
módok közül lehet választani. Telefonon keresztül a NÉBIH 
zöld száma továbbra is rendelkezésre áll: 06-80-263-244. A 
NÉBIH Navigátor letölthető az alábbi linken: www.nebih.
gov.hu/navigator 

Rehó János, a 3. számú választókerület önkor-
mányzati képviselője, várja Önöket fogadóóráján 
a Széchenyi István Gimnáziumban minden hónap 
első hétfői napján 18 órától.

dr. Kormosné Szombati Márta, a 2. számú vá-
lasztókerület önkormányzati  képviselője, várja 
Önöket fogadóóráján minden hónap első szerdáján 
a Zöldház földszintjén 13-16 óra között. Bejelentke-
zés: 20/365-0374.
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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! A korrepetálások, nyelvleckék, javítás,szerelés, masz-
százs tartalmú hirdetések tarifája: 1000 Ft

Név (vagy      jelige): ...........................................................................................................................................................................................
 
Cím,   telefon: ...............................................................................................................................................................................................
 
Szöveg: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

- Gyorsan megszoktam a várost, ah-
hoz képest, hogy egész életem Székes-
fehérváron töltöttem, könnyen ment a 
beilleszkedés, hiszen sok embert ismer-
tem. A magyar játékosok egy házban 
laknak, tök jól elvagyunk, jó a hangulat. 
Nehezebb meccsek, komolyabb edzések 
vannak, úgy érzem fejlődtem, harcosabb 
lettem. Szolnokon játszanak a legjobb 
magyar játékosok, jók a légiósok, így 
rám kevesebb szerep hárul, ezzel meg 
kellett birkóznom, ami nem volt köny-
nyű.

Ilyen komoly sérülésem még nem 
volt - folytatja Ákos a beszélgetést -, 
ilyen hosszú időt még nem hagytam 
ki. Amikor nézem a meccset a tévében, 
kívülről látom a hibákat, persze kintről 
könnyebb okosnak lenni. A pályán pil-
lanatok alatt történnek a dolgok és az  öt 
embernek ugyanazt kell gondolnia.

- A szurkoló min-
dig győzelmet vár. 
Milyen a szolnoki 
közönség? 

- Nagyon jó a 
közönség, sokszor 
átsegítenek ben-
nünket a nehezebb 
időszakon, de mint 
általában sok he-
lyen, itt is azonnal 
szidnak minket, 
ha nem megy a já-
ték, ezt nem értem. 
Mindent megteszünk a győzelemért és 
persze a cél a bajnokság és a kupagyőze-
lem, illetve az Adria Ligában a nyolcba 
kerülés.

- A pályán sokszor reagálsz hevesen 
egy-egy bírói döntésnél vagy éppen, ha 
valami nem sikerül.

- Ha folyamatosan nyugodt vagyok, 
nem tudok úgy hajtani, mint amikor 
felpörgetem magam. De belátom, hogy 
azzal a csapatot sújtom, így próbálom 
magam visszafogni. A legtöbbször ma-
gamra vagyok mérges. 

- Itt a karácsony, van időd készülni az 
ünnepre?

- Talán lesz pár nap szünetünk, 
együtt lesz a család Fehérváron. Én nem 
nagyon szoktam készülni, nem szeretem 
a karácsony előtti nyüzsgést, nem lehet 
közlekedni, mindenhol várakozni kell. 
A karácsonyban az a szép, hogy együtt 
vagyunk, jókat eszünk. Próbálok az in-
terneten mindent megoldani, ott vásá-
rolom meg az ajándékokat.

Kővári Anna
Fotó: Bugány János

Szolnok nyerte a Theodora vízilabda Magyar Kupát
A Szolnoki Dózsa-KÖZGÉP 6-5-re legyőzte a bajnoki 

címvédő Eger csapatát az elődöntőben a szentesi uszodá-
ban, majd a döntőt 10-7-re nyerte az OSC csapatával szem-
ben. 1985 után, 29 év elteltével lett ismét győztes a  Magyar 
Kupában a Szolnok.  

Az ellenségnek megbocsátás, 
az ellenfelednek türelem, a bará-
todnak szeretet, a partnerednek 
szívesség, mindenkinek jóindulat, 
minden gyermeknek egy jó példa 
és végül magadnak: tisztelet. 

(Oren Arnold)

A közönség várja a Keller-féle zsákolást
Egy részleges bokaszalag-szakadással otthon, televízióban nézni az Olajmeccset nagyon rossz - mondta Keller Ákos, akivel sérülése 
idején beszélgettünk.  Szentpéterváron egy ziccerből rosszul érkezett és meglett a baj. A válogatott kosaras második évét tölti az 
Olajnál, a városról, a sportról és persze a karácsonyról beszélgettünk.

Értékes nyeremények a karácsonyi pályázaton
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Ön-

kormányzat negyedik éve hirdeti meg a 
„Karácsonyi fények” fotó- és rajzpályá-
zatát Szolnokon és a megyében élők szá-
mára. A munkákat december 27-ig lehet 
benyújtani postai úton vagy feltölteni az 
önkormányzat Facebook oldalára. Az 
ide feltöltött fotókra és rajzokra  szavaz-
ni lehet december 28. és 2015. január 4. 
között. Ebben az évben először a szavazá-
son részt vevők között is sorsolnak.  A fo-

tók és a rajzok ábrázolhatnak feldíszített 
épületeket, közteret, a karácsonyhoz kö-
tődő életképeket, hangulatokat az advent 
jegyében. A beérkezett alkotásokat zsűri 
bírálja el, a legjobbak komoly jutalomban 
részesülnek, a nyeremények összértéke 
eléri a 300 ezer forintot. A pályázatról 
bővebben a megyei önkormányzat hon-
lapján olvashatnak vagy az 56/505-994-
es telefonszámon érdeklődhetnek.
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Védett szállás a denevéreknek

Védjük szemünket a 
káros fényektől

Országos kampány  
a csapvízfogyasztásért

234 kilométeren kerékpározhatnak

A csapvíz fogyasztása nem-
csak egészséges, hanem környe-
zettudatos viselkedést is mutat 
– jelentette ki Koszorús László 
fogyasztóvédelemért felelős he-
lyettes államtitkár a Csapra Fel! 
kampány indulása alkalmából. 
Az öt nagy regionális víziköz-
mű-szolgáltató által indított 
országos figyelemfelhívó akció 
célja, hogy ösztönözze a magyar 
lakosság csapvíz fogyasztását.  
A tudatos fogyasztóvá válás fo-
lyamatának fontos része, hogy 
figyelünk a termékek eredetére, 
és jó minőségű, egészséges ma-
gyar termékeket keressünk az 
üzletekben. A legfontosabbak 
egyike azonban házhoz jön. 
Magyarország kivételes adott-
ságainak köszönhetően szeren-
csés helyzetben van, hogy friss, 
egészséges vízhez juthatunk, 
ha otthon megnyitjuk a csapot, 
de  szervezett tevékenységre és 
számos ember közreműködé-
sére van szükség ahhoz, hogy 
a csapvíz mindenki otthonába 
eljusson. Az NFM támogatja a 
víziközmű-szolgáltatók kezde-
ményezését.

A Csapra Fel! kampány 
többféle eszközzel igyekszik 
eljuttatni a lakossághoz üzene-
teit. Az I. Országos Csapvíz-
kóstoló Versenyen az öt állami 
regionális víziközmű-szolgál-
tató kiválasztott vízbázisaiból 
származó, 15 féle vizet kóstol-
hatják meg az érdeklődők. A 
legjobb ízű vizet szavazással 
választják ki. A nyertes palack-
jának címkéjét egy országos 
pályázat keretében diákok ter-
vezhetik majd meg. (Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium)

Modern világunkban óriási 
szerepet töltenek be a külön-
böző digitális eszközök: tele-
vízió, laptop, okostelefon, LED 
lámpák. A szemünk ezáltal ki 
van téve a képernyők által ki-
bocsátott káros kék fénynek, 
mely önmagában természetes 
jelenség, túlzott mennyiség-
ben károsodásokat okozhat, 
mint pl. piros szemek, fejfájás, 
szemfáradtság, homályos látás, 
szemszárazság, alvászavarok. 
Vezető szemüveglencse-gyár-
tók termékpalettái azonban 
már rendelkeznek kékfény-
blokkoló felületkezeléssel, az 
ilyen szemüveglencse hozzá-
járul a jó közérzetünk megte-
remtéséhez. A lencsére felvitt 
kékfény-blokkoló felületkezelés 
az előző előnyökön túl számos 
pozitív tulajdonsággal rendel-
kezik: 100 százalékban UV 
szűrős, védve ezzel a szemet 
a korai szürkehályog és egyes 
retinabetegségek kialakulá-
sától. A kékfény-blokkolóval 
ellátott szemüveglencse por 
és szennyeződéstaszító, vízle-
pergető, valamint erős karc-
álló tulajdonsága révén tartós 
komfortot biztosít. A Széchenyi 
Optika 2014. december 1-jétől 
két hónapon keresztül 40-50 
százalék kedvezményt biztosít 
a kékfény-blokkoló, valamint a 
100 százalék páramentesítő ré-
teggel ellátott szemüveglencsék 
árából. Szemüvegéhez a szem-
vizsgálat és szemészeti szűrés 
ingyenesen vehető igénybe.

Taupert Szilvia, dipl. 
optometrista, kontaktológus

Széchenyi Optika Szolnok, 
Széchenyi krt. 127.

A Közép-Tisza-vidéki Víz-
ügyi Igazgatóság munkatársai  
2014. november 18-án tartottak 
sajtótájékoztatót  a Tiszasüly-
Kőtelek között készülő kerék-
párútról.  Elmondták, hogy az 
igazgatóság működési terüle-
tén hamarosan elkészül az a 
kerékpárút, amely a térségben 
élők árvízbiztonságát is növeli 
azáltal, hogy a burkolt árvízvé-
delmi töltésen az ellenőrzés, az 
észlelés, és a védekezési mun-
kák időjárástól függetlenül, 
jelentős időmegtakarítással 
járnak. Ezzel a beruházással az 
igazgatóság működési terüle-
tén 234 kilométerre nő a bur-
kolattal ellátott árvízvédelmi 

töltésszakaszok együttes hosz-
sza, amely kerékpárútként is 
használható, mondta a beruhá-
zásról tartott sajtótájékoztatón 
Horváth Béla, a KÖTIVIZIG 
főmérnöke, majd bemutatta a 
három helyen kialakított pihe-
nőhelyen látható magyar-angol 
nyelvű  tájékoztató táblák lát-
ványterveit. Ezeken az arra já-
rók  a két település és a környék 
turisztikai látványosságairól 
olvashatnak.

A székházban tartott tájé-
koztató után a szakemberek a 
helyszínen, Tiszasülyön mu-
tatták meg az építkezést a sajtó 
munkatársainak. 

A Széchenyi István Gim-
názium udvarán átadták 
azt a három denevérodút, 
amelyek Lenner Ádám 
természetvédelmi és táj-
gazdálkodási mérnök és a 
rajztagozatos gimnazisták 
együttműködésével készül-
tek. A kihelyezett denevérodúk jó példái a természetvéde-
lem és a képzőművészet összefogásának. A kezdeményezés 
aktualitását az adta, hogy a panelépületek– így a gimnázium 
– felújítása során megsemmisülnek a résekben a denevérek 
búvóhelyei, így ezek a hasznos állatok kiszorulnak lakókör-
nyezetünkből. Ezeknek az odúknak a kihelyezésével több száz 
denevérnek biztosítottak védett szállást.

Az Aranyi Sándor úti garázsok tulajdonosai kérték az 
önkormányzattól, hogy a garázsok tetején lévő cserjéket, 
fákat távolítsák el. 

A szolnoki Sóki Ferenc tárogatóművész

A Hungarikum Bizottság újabb hungarikummá minősítés-
ről döntött: a tárogató került be a gyűjteménybe. A tárogatót 
magyar hangszerként tartják nyilván az egész világon. Külföl-
dön is a magyar helyesírás szerint, ékezetekkel írják. Nemzeti 
és egyházi ünnepek alkalmából, népzenei és klasszikus hang-
versenyeken is örömmel hallgatja minden magyar ember. 
Egyedi hangzása, különleges hangszíne miatt a magyar lélek 
hangjaként emlegetik.

(Több mint negyven már a magyar hungarikumok száma, 
köztük  a Csabai kolbász, a szikvíz, a magyar akác, mohácsi 
busójárás, halasi csipke, Hollókő, Puskás Ferenc életműve, 
aggteleki barlang, karcagi birkapörkölt. A teljes lista a www.
hungarikum.hu oldalon.)

Újabb hungarikum  
a magyar lélek hangja
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„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  

legnagyobb slágerei”

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor

Hétfő
05:00 - 06:00 Világjáró ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Zenés műsor Joó Csabával
16:00 – 22:00 Zenés műsor Hajdú Csabával 

benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 
Ádámmal

22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin  majd 
non-stop zene 06:00-ig

Kedd
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Zenés műsor Joó Csabával
16:00 – 22:00 Zenés műsor Hajdú Csabával 
benne: 15:00 - 18:00  „Tempomat” autós percek 

Hajdú Csabával
22:00 – 23:00   Nekem 80 majd non-stop zen 

05:00-ig

Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Zenés műsor Joó Csabával
16:00 – 22:00 Zenés műsor Hajdú Csabával 
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk”  Novák Péter kul-

turális magazinja a fővárosból majd non-stop 
zene  04:00-ig

Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Zenés műsora Joó Csabával
16:00 – 22:00 Zenés műsora Hajdú Csabával 
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

magazin 
22:00 – 23:00 „Dolce Vita” életmód magazin majd 

non-stop  04:00-ig

Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 11:00 Reggeli Juice Kis Katával
11:00 – 16:00 Zenés műsor Joó Csabával
16:00 – 22:00 Zenés műsor Hajdú Csabával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

majd non-stop zenet 05:00-ig

Szombat:  
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
08:00 - 18:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor 
Benne: 14:00 - 18:00 „A Boros Mega Voga Show” 

– szórakoztató műsor majd non-stop zene  
08:00-ig

Vasárnap:
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

műsor benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gasztro-
nómiai magazin Kis Katával

15:00 - 16:00 „Nekem 80” zenei időutazás
16:00 – 18:00 „Luxfunk – Retro Show” 

Klamancsek Krisztiánnal
18.00 – 20:00 „Amadeus” – zenei műsor
20:00 – 24:00 A szombati délutáni „A Boros Mega 

Voga Show” –  ismétlése majd non-stop zene 
05:00-ig

Habár az egyes nemzetek 
karácsonyi szokásaiban, rítu-
saiban számos eltérés lelhető 
fel, egy közös pont azonban a 
világ minden táján élőket ösz-
szeköti: az ünnep a megbéké-
lés, a szeretet és az összetar-
tozás érzését testesíti meg. A 
következő idézet egy amerikai 
író, aktivista és előadótól szár-
mazik, attól a hölgytől, aki az 
első siket és vak diák volt, aki 
főiskolai diplomát szerzett (a 
hölgy neve a fősorban olvas-
ható): „Karácsonykor csak az 
vak, akinek nincs szeretet a 
szívében”. Eme idézettel kívá-
nok szeretetben teljes karácso-
nyi ünnepeket és sikeres, bol-
dog új évet olvasóinknak!

Meghatározások
Vízszintes: 1. Végre már értem! 4. II. Lajos király vesztét okozó patak 6. Iszlám 

által megengedett ételeken alapuló étkezés 7. Edmond raboskodásának helyszíne 8. 
Éhes 10. 1994 – 2005 között aktív győri zenekar, slágerük a Rendőrnő 11. Észak-da-
kotai indián törzs 15. Bihar megyei romániai város 17. …-persely, a rászorulók szá-
mára felajánlott adományok gyűjtésére szolgáló eszköz 19. Lohol 21. Női keresztnév, 
Voith vagy Mészáros vezetéknévvel együtt is híres színésznőt személyesít 22. Élet-
hosszig tartó tanulás, eredeti, angol rövidítéssel 24. Szájat nyit 26. Kisdedek számára 
összeállított étrend 27. Pusztít, tarol

Függőleges: 1. Amerikai szabvány 2. Megfejtés 3. Aljas, alpári 4. A svájci frank 
pénzváltóbeli rövidítése 5. Elnöki, röviden 7. A turista fizeti vendégéjszakái után 9. 
Etuska 10. Negyed vagy zóna jelzője is lehet 12. Kaszáló 13. Raw Data File filetípus, 
röviden 14. Zimankó 16. Színtelen, szagtalan gáz, az etilént is gyártanak belőle  
18. Soha, németül 20. Budapesti fociklub névbetűi 21. Gally 23. Traktor, erőgép 
gyártmánya 25. Duplán: balerinaszoknya. (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Beküldési határidő: 2015. január 5.
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Karácsonyi idézet

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.

A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,

Ilyenkor decemberben.
 (Juhász Gyula)

Sziasztok! 
Használjátok ki a téli szünetet, pihenjetek, játsszatok és olvassatok jó sokat! 
Decemberi rejtvényem helyes megfejtői: Nagy Lili és Kriszteszku Bence.
Gratulálok a nyerteseknek! Jutalmukat átvehetik a Gyermekkönyvtárban! 

Most Nagy Bandó András: Nagyapám, nagyanyám és a vakond című könyvét sze-
retném nektek ajánlani. Vakond történet Túró Rudi főszereplésével, és mégsem az. 
A városból vidékre került unoka meséli el a falusi nagyszülők életét, mindazokat a 
történeteket, melyek gyerekkorukban velük estek meg, és azokat is, melyeket ő, az 
unoka, és a nagyszülei együtt éltek meg. Szó esik a falusi disznótorról, a komatál-
ról, a kemencés kenyérsütésről, a kovászos uborkáról, a régi papírbabázásról, és sok 
minden másról, ami ma már nincs, vagy veszendőbe ment.

Rejtvényem kérdései:
1. Mire használják a füstpatront?
2. Mi volt a kubikolás a nagypapa gyermekkorában?
3. Mikor adnak kóstolót egymásnak a szomszédok, rokonok?
A megfejtéseket várom a Gyermekkönyvtárban lévő ládikámba.                                                                                                                                      

Leó
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Megőrizte hitelességét, a bulvárt elkerüli, de lassan eljut a legkisebb településekre is 
zenéjével. Fotózik, verset ír, több hangszeren játszik, de a legjellemzőbb a szaxofon. 
A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje, többszörös arany, platina és gyémántlemez 
tulajdonosa, eMeRTon díjas. Ő Szentmártoni Imre, aki mellesleg 1989 óta nem járt 
fodrásznál. Az elmúlt évről, a karácsonyról, a zenéről beszélgettem St. Martinnal.

- Az aggteleki cseppkőbarlangban, 
kőbányákban, templomokban lépsz fel. 
Különleges a helyszín, különleges a zene. 
Hogyan készüljünk egy ilyen koncerted-
re?

-  Egy vár, egy templom akusztiká-
ja, történelmi múltja, mind pluszt ad a 
közönségnek és fontos, hogy jó minő-
ségben minden pici dolgot kihalljon a 
zenéből az, aki hallgatja. Átjárja az em-
bereket a hangulat. Egy vár történelmi 
múltja, a templom hitvilága, kit, mi ra-
gad magával.

- Schubert Ave Maria, a Hallelujah, 
és sok más ismert mű szaxofonon vagy  
pánsípos előadásban, gyönyörűen hang-
zanak. Kik szeretik a zenédet?

- Nem tudok kort és nemet mondani, 
azt sem mondhatom, hogy egyre töb-
ben jönnek, mert évek óta teltházasak a 
koncertek. Az viszont biztos, hogy olyan 
településekre is hívnak, ahol eddig még 
nem jártam, és ez jó.

- Ha visszatekintünk 2014-es eszten-
dőre, hogyan értékeled?

- Érdekes volt, mert eddig az év első 
hónapjai inkább dalszerzéssel, szerve-
zéssel teltek, most viszont előadások vol-
tak és év végéig teli a naptár. Szerencsés 
év volt, sok munkával.

- Nagyon sokféle zenei stílust hallha-
tunk a rádióban. Hogyan látod a mai 
zenét?

- Rengetek kísérletezés folyik. A leg-
különfélébb próbálkozásokat London-
ban láttam, keresik az újat. Azt látom, 
ha szeretnének valami új stílust kiala-
kítani sokszor extrém dolog sikeredik, 

ami csak szűk kört érint, de hallok jó 
dolgokat is. Nincs könnyű feladata a mai 
zenészeknek. 

- Egy templomi előadás után beszél-
getünk. A meghitt hangulat már a kará-
csonyi készülődést idézi. Nálatok hogyan 
telik az ünnep?

- Valóban az adventi időszak a felké-
szülés időszaka, fényesebb, színesebb, 
szeretetteljesebb. Az igazság az, hogy 
még kevesebbet vagyok otthon, mint az 
év más időszakában, a feleségemre hárul-
nak a karácsonyi háttérmunkák. A meg-
hitt, csendes dolgokat szeretjük. Régóta 
nem az ajándékozás mennyisége a fontos, 
hanem arra koncentrálunk, hogy ilyen-
kor ne csak a családdal, hanem a bará-
tokkal is együtt tudjunk lenni.                                         

(Kővári Anna)

A világjáró szaxofonos
Elbűvöl a hangszer, bárhol is szóljon

Az elmúlt években folyamatosan 
csökkent a téli ünnepekhez kapcso-
lódó tűzesetek száma, az országban 
átlagosan 20-30 alkalommal riasz-
tották a tűzoltókat adventi koszorú 
és karácsonyfa tüzéhez. Égő mécsest, 
gyertyát gyúlékony anyag közelében 
ne helyezzünk el. Gyertyát csak fel-
ügyelet mellett égessünk. Ha mégis 
bekövetkezik a baj, azonnal hívjuk a 
katasztrófavédelem műveletirányítá-
si központját a 105-ös  hívószámon, 
illetve a 112-es segélyhívó vonalon!

Ünnepi liturgikus rend  
a Széchenyi-lakótelep görög  

katolikus templomában
December 24-én 8 órakor: Kirá-
lyi imaórák, 21 órakor nagy esti 
zsolozsma, 22 órakor „éjféli mise”
December 25-én és 26-án: 9 óra-
kor reggeli istentisztelet (utrenye), 
10 órakor ünnepi liturgia
December 27-én István fődiakó-
nus: 8 óra ünnepi liturgia
December 28-án 9 órakor reggeli 
istentisztelet, 10 órakor liturgia.
December 31-én 16 órakor: Hála-
adó liturgia
2015. Január 1-jén: 10 órakor új-
évi liturgia

Tegyünk azért, hogy az ünnep 
szép, békés és meghitt legyen!

A Széchenyi István Gimnázium szalagavatóján a diákok tánccal  
kedveskedtek a vendégeknek.


