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A győztes csata

Szeizmikus mérések a városban

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

Óraátállítás! 2015 március 29-én hajnali 2 óráról 3 órára kell állítani az órákat.

Március 15-én a megemléke-
zők kokárdát tűznek ruhájukra. 
A hagyomány a francia forrada-
lom nyomán keletkezett, a ma-
gyar szabadságharcosok viseltek 
először nemzetiszínű szalagot. 
A francia forradalom hatásá-
ra a magyar fiatal értelmiségi 
csoport is cselekvésre szánta el 
magát. Közéjük tartozott Petőfi 
Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál. 
1948. március 15-én Pesten vér 
nélkül győzött a forradalom. 
Március 15-e jelképpé vált, a 
magyar nemzet meghatározó 
eseménye nemzetünk szabadság 
utáni vágyát fejezi ki. 

Szolnokon a megemlékezé-
sek és koszorúzások már már-
cius 15-e előtt elkezdődtek. A 
nemzeti ünnepen is több helyen 
helyezték el az emlékezés virá-
gait, majd a történelmi felvonu-
lás után a Damjanich szobornál 
a város polgármestere, Szalay 
Ferenc mondta el ünnepi be-
szédét. Este gyertyát gyújtottak 
a forradalom és szabadságharc 
során elesett hősök emlékére.

A magyar honvédsereg 1849. március 
5-én sikerrel kiszorította az osztrák had-
erőt a városból, erre emlékezve Szolnokon 
tizennyolcadik alkalommal rendezték meg 
azt a hadijátékot, mely felidézi az 1848-
49-es forradalom és szabadságharc helyi 
történéseinek eseményeit. 1849 tavaszán 
Damjanich János és Vécsey Károly tábor-

nok által vezetett honvédseregek a Szol-
nokot megszállva tartó császári Karger-
dandár ellen indítottak támadást. A két 
oldalról csatába induló magyarok ágyúro-
hama a szolnoki indóháznál söpörte el az 
ellenállást. Az ütközet végén a honvédek a 
Zagyva folyóba szorították az ellenséget és 
számos hadifoglyot ejtettek.

Szolnok város belterületén az O&GD 
Central Kft. megbízása alapján, a Szolnoki 
Bányakapitányság engedélyével, az Acoustic 
Geofizikai Szolgáltató Kft. területi szeizmikus 
méréseket végez. A témában a városházán tar-
tottak sajtótájékoztatót.

Szolnokon és a város térségében történő 
mérések célja kőolaj- és földgáztelepek fel-
kutatása. Már több környező településről be-
gyűjtötték az adatokat, ezeknek a feldolgozása, 
kiértékelése folyamatban van. A város nyugati 
részén, az ipari park területén már dolgoznak 
a kft. munkatársai. A munkálatok során geo-
déziai kitűzések, érzékelő műszerek lefektetése 
és szeizmikus vibrációs tevékenység tapasz-
talható. A területen meghatározott pontokon 
rezgésérzékelő speciális eszközöket helyeznek 
ki. Az eszközök mások számára értéktelenek, 
fémkinyerésre alkalmatlanok. Az eszközöket 

polgárőrök segítségével őrzik, ha mégis vala-
ki eltulajdonítja, az büntetőeljárást von maga 
után, illetve annak helyét könnyen bemérik a 
szakemberek.

A kutatás előreláthatólag március 10-től 
március 31-ig történik és előfordulhat, hogy az 
épületeken belül gyenge remegés érezhető. A 
rezgések az ingatlanok állagát nem veszélyez-
tetik. A tájékoztató során elhangzott, hogy a 
méréseket komoly egyeztetések előzték meg, 
ha mégis valakinek kára származna, akkor a 
helyreállítást fedezik.

A kutatást végző cég képviselője elmondta, 
hogy ezek a munkálatok nem véletlenül tör-
ténnek, a sikerhez komoly reményeket táplál-
nak. Bíznak abban, hogy sikerül visszaadni az 
olajkutatás és termelés régi fényét Szolnokon. 
(Észrevételeket az alábbi telefonszámon kér-
hetnek: 70/229-9246  és 20/573-5969.)



A polgármester a városi 
televízió vendége volt, ahol 
többek között elmondta: kö-
zel kilencezer gazdasági tár-
saság van jelen a városban, és 
400 millió forinttal nőtt a ta-
valyi iparűzési adó bevétele. 
Ez azt jelenti, hogy erősödik 
a szolnoki gazdaság, betelt az 
ipari park, ennek az az üze-
nete, hogy Szolnok jó hely, 
szívese jönnek a vállalkozók 
a Tisza-parti városba.

Áttérve a februári köz-
gyűlés témáira, mérföldkő-
nek nevezte a polgármester a 
költségvetés elfogadását, hi-
szen nem volt még arra példa, 
hogy az ellenzék képviselői is 
megszavazzák azt. 

- Józanul gondolkodó 
ellenzéki párt ha végiggon-
dolja, végigolvassa a költség-
vetést, akkor elfogadja. A fej-
lesztésekre 9 milliárd forint 
jut, mindennek megvan a sa-
ját forrása. A város működő-
képes, nincs hiányunk, nincs 
adósságunk. Van pénz a vá-
ros üzemeltetésére, a parkok 
gondozására, a közvilágítás-
ra, a gyermekétkeztetésre,  
minden feladatra.  A Jobbik 
nem fogadta el a költségve-

tést, de ilyenkor az lenne a 
megoldás, hogy elmondják 
mi a javaslat és lehetne vitat-
kozni. Azt gondolom a költ-
ségvetés hibátlan, persze, ha 
több pénz lenne, mindenki 
boldogabb lenne. 

A baloldali képviselők 
igennel szavaztak, de Radócz 
Zoltán megfogalmazott kri-
tikát, mégpedig arról, hogy 
nőttek az állami feladatok, 
a városnak saját bevételéből 
kell forrásokat előteremteni. 
Erre a következőket mond-

ta a polgármester: - Valóban  
kevesebb lett az állami forrás, 
de elvitték a feladatokat is, mi 
ettől nem jártunk rosszab-
bul. Volt kormányzat annak 
idején, aki nem így tett, mert 
amikor feladatot kaptunk, 
ahhoz nem érkezett forrás. Ez 
most nem így történt. Nincs 
olyan állami feladat, ami ne 
lenne az állam által lefinan-
szírozva.

Szalay Ferenc a közmun-
kaprogramról elmondta, 
most 752 embert alkalmaz a 

város, őket továbbra is fog-
lalkoztatni szeretnék, a lét-
számot növelni kívánják. 
Fontos, hogy a cégek is dol-
goznak közmunkásokkal, 
példaként lett említve a víz-
ügyi igazgatóság, ahol az ár-
teret, hullámteret 2800 köz-
munkás teszi rendbe. 

2015 második felében ke-
rül sor az Ady Endre úti 55 
éves ivóvízvezeték cseréjére, 
és keresik a forrásokat az út-
burkolat felújítására is - hang-
zott el az interjúban, majd a 
Szigligeti Színház gazdasági 
átalakításáról a következő-
ket mondta: a törvény szerint 
a 100 fő alatti intézmények 
önálló gazdálkodása nem en-
gedélyezett. Ezért kerül sor a 
múzeum és a könyvtár gaz-
dálkodásának összevonásá-
ra, a színház pedig gazdasági 
társasággá alakul. 

Elhangzott, hogy felül-
vizsgálják a Szolnok hazavár 
programot, mely 2008 óta 
működik.  Meg kell találni a 
megoldást, hogy az egyete-
met, főiskolát végzett fiatalok 
visszajöjjenek a városba.

(SzolnokTV)
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A közgyűlés februári ülése 15 igen és 2 nem szavazattal elfogadta a 2015-ös költségvetést, amely 20,7 milliárd 
forint.  A kormány 2013-ban és 2014-ben történt adósságátvállalásának köszönhetően a városnak nincs adóssága. 
Szalay Ferenc polgármester szerint, aki elfogadta a költségvetést, az igent mondott a fejlesztésekre, a munkahely-
teremtésre, az oktatásra, arra, hogy a város fejlődjön.

A gimnázium előtti kopjafánál emlékeztek meg a  
Széchenyi-városrészben az 1848-49-es  

forradalomról- és szabadságharcról 

Hírek röviden
Április 30-ig meghosszabbí-

tották a téglából vagy panelből 
épült társasházak, lakásszö-
vetkezeti otthonok energetikai 
korszerűsítésére kiírt pályázat 
beadási határidejét. Legkeve-
sebb 4, de legfeljebb 60 laká-
sos épületek jelentkezhetnek. 
További feltétel, hogy az épület 
1946 után, de legkésőbb 2006. 
december 31-ig kiadott építési 
engedély alapján épült. Kizá-
rólag komplex korszerűsítési 
pályázatot támogatnak, ami 
magába foglalja a teljes hőszi-

getelést, a nyílászárók cseréjét, 
a fűtéskorszerűsítést, továbbá a 
fejlesztésnek kötelezően meg-
újuló energia alkalmazásával 
kell megvalósulnia. Az Otthon 
Melege Programra az állam 50 
százalékos támogatási intenzi-
tás mellett 10 milliárd forintot 
szán. Szolnokon eddig mintegy 
4000 lakás korszerűsítése való-
sult meg a panelprogram révén, 
a megtakarítás nagyságrendje 
pedig eléri a 30-40 százalékot.  
(MPA)

Tovább dolgoznak az utcákban
Folytatódnak a Széchenyi-városrészben a hurokutak felújítási 

munkái, a Karczag László, a Czakó Elemér,a  Lovas István és az Ara-
nyi Sándor utcákban a parkolók és járdák felújítása folyamatban van. 
Az extrém pályához vezető út új aszfaltréteget kapott. A kivitelezési 
munkák szerződés szerinti befejezési határideje: 2015. június 11.

Panelprogram

Elfogadták a város költségvetését

A tervek szerint halad a Tiszaligeti Stadion felújítása. A fedett 
lelátók mellett új klubépület épül és a teljes beruházás végeztével 
3700-an szurkolhatnak kulturált körülmények között. A fejlesztés 
373 millió forintba kerül.

Több mint 300 rászoruló család kapott ingyen tűzifát az önkor-
mányzattól a Szolnok Város Jövőjéért Közalapítvány jóvoltából. 
Családonként közel 3 mázsa jutott minden érintettnek.

Megkezdődött a bölcsődei felvételi eljárás. A jelentkezési lapokat, 
a megfelelő igazolásokkal együtt, március 16-27-e között kell szemé-
lyesen leadni a választott bölcsődében. A szülőket legkésőbb április 
24-ig írásban értesítik. Szeptembertől több mint 300 apróságot tud-
nak majd felvenni a város 7 bölcsődéjébe.

Tovább nőtt a biztonságos szórakozóhelyek száma a városban. A 
címet a Vízpart Szabadidőközpont érdemelte ki, az oklevelet a vá-
rosháza dísztermében rendezett Szülői Műhely keretében adták át.

Tiszta Szívvel Szolnokért. Március 9-től 5 napon át 9. alkalom-
mal rendezték meg a betegségmegelőző vizsgálatokat a megyeszék-
helyen. A szűréseken ezúttal is térítésmentesen vehetett részt a la-
kosság.

A fogorvosi ügyelet 2015. március 14-től a Móra Ferenc úti orvo-
si rendelőben várja a betegeket pihenő- és ünnepnapokon 7-15 óra 
között. Címe: Szolnok, Móra Ferenc út 9, telefonszáma:  56/429-937.

Áder János köztársasági elnök március 15-e alkalmából dandár-
tábornokká nevezte ki Farkas József rendőr ezredest, a Jász-Nagy-
kun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság megyei rendőrfőkapitá-
nyát.

Több mint 32 ezer tő virágot nevelnek a Munkalehetőség a Jövő-
ért Szolnok Nonprofit Kft. növényházában, melyeket tavasztól folya-
matosan kiültetik a város parkjaiba, közterületeire. 

(mpa)

Fakivágások
A 442-es számú út mellett 32 fát vágnak ki, elöregedtek és a for-

galombiztonságra veszélyesek.  Ugyancsak kivágásra kerül a Kertész 
utcában 10 fa. Ezek a nyárfák a rézsű alján állnak, gyökérzetükről 
a lefolyó víz folyamatosan elmossa a talajtakarót. A kivágott növé-
nyeket pótolják, és kivágásukat az ott élők kezdeményezték, hiszen 
veszélyeztetik az ingatlanokat, a villamosvezetéket. (mpa)
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Átalakult a szociális támogatási rendszer

Dr. Kállai Mária kor-
mánymegbízott és dr. Bozó 
Andrea, a Szolnok Járási Hi-
vatal vezetője a változásokról 
tartott sajtótájékoztatót. A 
kormánymegbízott asszony 
elmondta, hogy a korábbi 
rendszer kissé bonyolult volt, 
mind a hatóságok, mind a 
segélyt kérők oldaláról, most 
egy átláthatóbb és igazságo-
sabb rendszer került kidolgo-
zásra. 

A rendszeres szociális 
segély megszűnik, helyette 
- amennyiben a jogosultsá-
gi feltételek fennállnak - a 
foglalkoztatást helyettesítő 
támogatás, illetve az egész-
ségkárosodási és gyermek-
felügyeleti támogatás állapít-
ható meg. Jelentős változás, 
hogy március 1-jétől az aktív 
korúak ellátását is a települési 
jegyzők helyett a járási hiva-
talok állapítják meg. A válto-
zás azokat érinti, akik eddig 
az önkormányzati rendelet 
alapján voltak jogosultak a 
rendszeres szociális segélyre. 

Az állami szociális ellá-
tási rendszerből kikerül a 
rendszeres szociális segély, az 
adósságkezelési szolgáltatás, 

a lakásfenntartási támogatás, 
a méltányossági közgyógyel-
látás, illetve a méltányossági 
ápolási díj. A változások mi-
att az ügyfeleknek nincs te-
endőjük, a jegyzők hivatalból 
értesítik az érintetteket.

Dr. Bozó Andrea járási 
hivatalvezető tájékoztatást 
adott a járásokhoz tartozó 
ellátásokról. Új feladatként 
jelentkezett az aktív korúak 
ellátásánál a foglalkoztatást 
helyettesítő támogatás, illet-
ve az egészségkárosodási és 
gyermekfelügyeleti támoga-
tás. 2013-tól már a járások 
hatáskörébe tartozik az idős-
korúak járadéka, az ápolá-
si díj, a közgyógyellátás, az 
egészségügyi szolgáltatásra 

való jogosultság megállapítá-
sa. A foglalkoztatást helyet-
tesítő támogatásra való jo-
gosultság rendszerében nem 
történt változás, a támogatás 
havi összege: 22.800 forint. 

Települési támogatás
Átalakult március elsejétől 

az önkormányzati támogatá-
si és segélyezési forma (lakás-
fenntartási, adósságkezelési 
támogatás, méltányossági 
ápolási díj, helyi segély stb.), 
melyek egységes elnevezést 
kaptak: települési támogatás. 
Az önkormányzatok rende-
leteikben határozhatják meg, 
hogy a települési támoga-
tás keretében milyen célra, 
mekkora összegű támogatást 
nyújtanak. 

Továbbra is adhatnak 
támogatást: a lakhatáshoz 
kapcsolódó rendszeres ki-
adáshoz, a 18. életévét betöl-
tött tartósan beteg személy 
ápolását, gondozását végző 
hozzátartozók részére is. 
A szociális törvény előírja, 
hogy az önkormányzatnak 
biztosítania kell a létfenntar-
tást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került szemé-
lyek részére a rendkívüli tele-
pülési támogatást.

Magyarországon egyedülálló felmérést készített a nemzet-
közi Forbes magazin hazai kiadása. Marketingérték-szem-
pontok alapján elkészítették a magyar élsportolók huszonötös 
listáját. A lista élén Hosszú Katinka végzett,  a hatodik helyre 
pedig a Szolnoki Dózsa-Közgép olimpiai- és világbajnok vízi-
labdázója, Varga Dániel került.

A szolnoki csapat megszerezte ötödik győzelmét  Bajnokok 
Ligája csoportjában,  a törökországi, Galatasaray elleni 17-12-
es sikerrel gyakorlatilag biztossá vált, hogy a Dózsa bejutott 
a barcelonai Final Six-be. A következő fordulóban március 
25-én 19 órakor a tiszaligeti Vízlabda Arénában a horvát Jug 
Dubrovnik gárdája lesz a Szolnok ellenfele. 

 Maradnak Szolnokon
2017-ig a Szolnoki Olaj KK játékosa Vojvoda Dávid, miután 

újabb két évre szerződést hosszabbított a klubbal. A 25 éves, 
196 cm magas bedobót tavaly a legjobb magyar férfi kosár-
labdázónak választották. Szintén Szolnokon folytatja Keller 
Ákos: a 26 éves center most egy évre írt alá a piros-feketéknél. 
Mindkét játékos 2013-ban igazolt a Tisza-parti városba.

Március 1-jével átalakult a szociális támogatási rendszer. A változtatásokkal több segélyezési forma megszűnik, át-
alakul, új elnevezést kap vagy máshonnan lesz igényelhető, mint eddig. Szociális támogatásokat két helyről kérhetnek 
majd az érintettek: a járásoktól jövedelemkompenzáló, illetve a helyi önkormányzatoktól kiadáskompenzáló támoga-
tások igényelhetők.

Szolnoki pólós a FORBES-listán

Járási támogatás lesz 
a jövőben a rendszeres 
szociális segély helyébe 
lépő egészségkárosodá-
si és gyermekfelügyeleti 
támogatás, melynek havi 
összege a családi jövede-
lemhatár összegének és 
a jogosult családja havi 
összjövedelmének a kü-
lönbözete, maximum  46 
600 forint, az időskorúak 
járadéka 22 800 - 37 050 Ft, 
az alap- és emelt összegű, 
valamint a kiemelt ápolási 
díj  összege 29 500, 44 250, 
53 100 forint, és az alanyi 
közgyógyellátás legfeljebb 
12 ezer forint havonta.
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Már megjelenés előtt olvashatja! 
www.panel-szolnok.hu
Már a Facebookon is!

APRÓHIRDETÉSEK

A Bagoly úton 740 négyszögöl bekerített zártkert eladó. Villany, vezetékes víz, fúrt kút 
van. Tel.: 56/423-890.
Kitűnő állapotba lévő íróasztal olcsón eladó. Tel.: 56/741-540.
Jyskben vásárolt vendégágy jó állapotban eladó. Tel.: 30/815-5613.
Jó állapotban lévő fiú gyermekruhák óvodás kortól iskolás korúig, illetve gyermekke-
rékpár eladó. Tel.: 30/823-5912.
Kétszemélyes rekamié, 2 db fotel, illetve 8 x 28 db Tena felnőtt pelenka eladó. Tel.: 
20/217-6902.
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

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

SÁNTA ZOLI kőfaragó, sírköves mester. Megbízható, 
profi vállalkozás. Telefon: 06-30/536-7266.

Kellemes húsvéti ünnepet kívánnak a  
Széchenyi-városrészért dolgozó önkormányzati képvi-

selőink a szolnokiaknak, és a városrészben élőknek.

„Játékaidat elvehetik, ruháidat, pénzedet is elvehetik má-
sok. De nincsen olyan hatalma a földnek, amelyik elvehetné 
tőled azt, hogy a pillangónak tarka szárnya van, s hogy a 
rigófütty olyan az erdőn, mintha egy nagy kék virág nyílna 
ki benned. Nem veheti el senki tőled azt, hogy a tavaszi szel-
lőnek édes nyírfaillata van, és selymes puha keze, mint a jó 
tündéreknek.” (Wass Albert)

Fornetti látványpékség, a Hild Viktor úti 
pontház alatt,  

a Széchenyin az Autósbolt mellett!

Nyitva: hétfőtől péntekig 5-17 óráig
Előrendelést felveszünk!

Rehó János, a 3. számú választóke-
rület önkormányzati képviselője vár-
ja Önöket fogadóóráján a Széchenyi 
István Gimnáziumban minden hó-
nap első hétfői napján 18 órától. Te-
lefonon elérhető: 56/513-360. Olvas-
sák és írjanak a „Széchenyi lakótelepi 
fórum” Facebook oldalára.

Kormosné Szombati Márta, a 2. 
számú választókerület önkormány-
zati képviselője minden hónap első 
szerdáján a Zöldház földszintjén 
várja Önöket fogadóóráján. Ameny-
nyiben nem alkalmas a időpont a 
20/365-0374-es telefonszámon lehet 
egyeztetni.

Tasnádi Zoltán, a Széchenyi-vá-
rosrész 1. számú választókerület ön-
kormányzati képviselője elérhető a 
30/326-2224-es telefonszámon, ahol 
időpontot egyeztethetnek a találko-
zásra.

Március 5-én lépett hatály-
ba az Országos Tűzvédelmi 
Rendelet, mely minden magyar 
állampolgár, gazdasági szer-
vezet, önkormányzat, állami 
vállalat és civil szereplő számá-
ra jelentős változásokat hoz. A 
lakosság számára fontos, hogy 
az ingatlanok használata során 
keletkezett hulladék szabadtéri 
égetése tilos. Az égetés során 
keletkező hamu rombolja a ta-
laj humuszkészletét. Egy tanul-

mány szerint egy nagyobb ku-
pac 6 órás égetése során annyi 
szállópor keletkezik, mint 250 
autóbusz 24 órai folyamatos 
közlekedése során. Az illegális 
hulladékégetőket a járási hi-
vatalok bírságolják. Engedély 
nélkül, nyílt térben a bírság  
100 000 Ft, más növényzet, tar-
ló égetése 500 000 Ft, nem gaz-
dasági tevékenység keretében 
végzett, lakosságot zavaró bűz-
hatást okozó égetés 50 000 Ft.

Szolnokon 2015-ben is ház-
hoz megy a szelektív hulladék-
gyűjtés. A sárga, illetve zöld 
zsákokat március hétvégéin 
juttatják el az érintett családi 
házas övezetekbe. A Széche-
nyi-városrészt március 14-én, 
szombaton keresték fel a szol-

gáltató munkatársai 9 és 17 óra 
között. Akik nem voltak ott-
hon, a cég József Attila úti te-
lephelyén vehetik át a zsákokat. 
Mindenki kapott egy tájékozta-
tó füzetet is, amiben a szelektív 
gyűjtőjáratok menetrendje is 
megtalálható.

Hulladékok szabadtéri égetése tilos!

Szelektív gyűjtőjárat

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

Életreform Klub
Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, Szolnok, Hild 

János tér 1. Az első emeleti oktatóteremben keddenként 17-
20 óra között várják az érdeklődőket, a belépés díjtalan.
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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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Programok a Hild Viktor Könyvtárban
Március 6. és április 10. között: Kiállítás a húsvéti pályázatra érkezett 

alkotásokból. Helye: „HILD VITRIN”.
Március 17-én 16 óra: Emlékkiállítás megnyitója Abonyi Magyar Imre 

alkotásaiból, amely megtekinthető április 7-ig.
Március 23-án 10 óra: Paravánkiállítás  „A víz az élet bölcsője” a víz 

világnapja alkalmából a Zöldház aulájában. Megtekinthető április 20-ig.
Kézműves játszóházzal várja az érdeklődőket a Gyermekkönyvtár 

2015. március 27-én (pénteken)  15 órától 17.30 óráig. 
Március 28-án 16 óra: A „Fényvirág „ együttes koncertje. 

Április 2-7. között, a tavaszi szünetben, az IFI-Pontban: vetélkedők, 
kézműves foglalkozások, filmvetítés, teremjátékok, húsvéti készülődés. 

Április 1-jén 17 óra:  
„Az irodalom visszavág”. Az „Aranysor Íróklub” humoros műsora.

Április 3-án 15 óra: Húsvéti kézműves játszóház. Helye: IFI-PONT.
Április 4-én 17 óra: Gitárkuckó gála. 

Április 9-én 17 óra: Az „Aranysor Íróklub” és a „Green House Stúdió” 
költészet napi összművészeti műsora.

Április 14-én 15-18 óra között véradás a „Könyvtárosok világnapja” 
alkalmából. 

Április 14-én „Utazás a Marsra” Ujlaki Csaba iskolásoknak szóló elő-
adása az űrhajózás világnapja alkalmából.

Költészet gitárhúron
Költészetnapi megemlékezés Nagy Zoltán gitárművésszel  

2015. április 10-én 15 órakor.
Babaruhabörze

2015. április 11-én (szombat) 14-18 óra között minőségi használt baba- 
és gyermekruhavásár lesz a Hild teremben. A részvétel ingyenes! Továb-
bi információk, asztalfoglalásra jelentkezés a 20/402 3774. 

A Hild Viktor Könyvtár is csatlakozik az Informatikai és Könyvtári Szö-
vetség szervezésében 2015. március 19 – 26. között megrendezésre 
kerülő, az internetet népszerűsítő rendezvénysorozatára, az Internet Fi-
estára. Az idei év témaköre: Környezetünk és családunk az interneten. 
Programok: Szolnok vetélkedő a város általános iskolásai számára. Ne-
tezz biztonsággal – előadás általános iskolások részére.  Kapcsolatban 
a család – Facebook, Skype használata. Helytörténeti adatbázis bemu-
tatása, internetes játékok.  (A foglalkozások térítésmentesek.)

Kolostorok kincsei
A Damjanich János Múzeumban június 7-ig lesz látható a „Ko-
lostorok kincsei” kiállítás. A 12-ik, 13-ik századi leletek a kecske-
méti Katona József Múzeumból kerültek Szolnokra. Eredeti for-
mában, interaktív eszközök segítségével mutatják be a kolostort, 
az anyag megjárta már Szegedet, Kiskunfélegyházát, és a kolos-
tor feltárásának helyszínét, Bugacot is.  A kiállítás anyaga három 
részből áll. Építészeti emlékek, kövek, valamint díszített oszlop-
fők, oltárrészek, és mindennapos eszközök lesznek láthatóak.

Olvassunk többet!
A „Nagy Olvasási Kihívás” Amerikából indult, melyhez csat-
lakozott a Hild Viktor Könyvtár is. A lényege, hogy 2015-ben 
50 könyvet kell elolvasni, különböző szempontok, kategóriák 
alapján. A nyereményjátékban való részvétel feltétele: érvényes 
könyvtári tagság és pontgyűjtő füzet igénylése. A kihívás telje-
sítéséhez  minimum 25+1 matricát kell összegyűjteni. A Hild 
Viktor Könyvtár (Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődé-
si Intézmény Tagintézménye) szeretettel várja az érdeklődőket. 
Csatlakozzon Ön is az olvasási kihívásunkhoz!  (Vallóné Mátyás 
Krisztina felnőtt olvasószolgálat)
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Az egyház éle-
tében a március 
még a böjtről, az 
elcsendesedésről, 
az önvizsgálatról 
szól. Izaiás próféta 
könyvében olvas-
suk, hogy a zsidó 
ember így perleke-

dik Istennel: „Miért böjtölünk, ha nem 
látod meg, és miért sanyargatjuk magun-
kat, ha nem veszed észre?„ 

És Isten a próféta szaván keresztül 
válaszol. „Még a böjtölésetek napján is 
csak a hasznot keresitek, és sanyargatjá-
tok munkásaitokat. Veszekedés és per-
lekedés közt böjtöltök és ököllel ütitek 
a szegényt.” Ez a fajta böjt nem szerez 
meghallgatást a magasságban. „Tudjátok 
milyen az a böjt, amelyet én kedvelek? 
Ezt mondja Isten az Úr: Bocsásd szaba-
don az elnyomottakat, törj össze minden 
igát! Törd meg az éhezőnek kenyeredet és 
a hajléktalan szegényt fogadd be házad-
ba! Ha mezítelent látsz, öltöztesd föl és ne 
fordulj el embertársad elől!” 

Ha önmagunkba nézünk, rádöbbe-
nünk, hogy a böjt könnyebbik oldalát vá-
lasztottuk, mert talán nem eszünk húst, 
nem iszunk alkoholt, nem bulizunk, töb-
bet imádkozunk, de embertársaink elől 
gyakran elfordítjuk fejünket. Társadal-
munkat az egymás iránti közömbösség 
jellemzi. Észérvekkel mindig meg tudjuk 
nyugtatni a lelkiismeretünket. „A rászo-
ruló önmagának köszönheti, hogy ide 
jutott. Miért nem tanul, miért nem keres 
munkát, miért dohányzik, iszik? Egyéb-
ként is, nekem is kevés van, be kell oszta-
nom, bár szeretnék, de nem segíthetek!”

A szomszédos országban, Ukrajnában 
háború van. A televízióban sokszor kö-
zömbösen nézzük a híradásokat, mint-
ha csak egy filmbeli háborús jelenetet 
látnánk. Hozzászoktattuk magunkat az 
effélékhez. Gyerekeink, a számítógép 
virtuális játékaiban, napjában több el-
lenséggel számolnak le. Akciófilmekben 
a pozitív hős is véres, brutális harc által 
jut el a győzelemhez és lélekben azono-
sulunk vele, helyeseljük tettét. A minden-
napi életben is gyakoriak a katasztrófák, 
a terrortámadások, gyilkosságok. Nem 
gondolunk bele és nem figyelünk rá, s 
lassan eltompul a lelkünk. A keresztény 
ember talán szerencsésebb, mert ha hallja 
a harangszót, érti, az nem csak a misére 
hív, hanem kiáltja: ébresszétek fel a lelke-
teket! Aki pedig ezeket a sorokat olvassa 
és érti, adja tovább: Férjem, feleségem, 
gyerekem, rokonom, barátom, munka-
társam, ne fordulj el embertársad elől!

Szkiba Tibor
görög katolikus parókus

A nagy érdeklődésre való tekintettel 
a Széchenyi-városrész képviselői úgy 
határoztak, hogy továbbra is támogat-
ják az ingyenes lakossági gimnasztikát, 
amelynek a helyszíne a Piros iskola. 
Minden csütörtökön közel száz fő vesz 
részt a színvonalas és díjtalan rendsze-
res mozgáson. 

* * *
A Széchenyi Körúti Általános Isko-

lában 2015 szeptemberében labdarú-
gó-szakosztály indul a Szolnoki MÁV 
Utánpótlás FC-vel közösen. A toborzóra 
negyedik osztályos gyermekeket vár-
nak 2015. március 27-én 17.30 órára a 
Tiszaligetbe. További információ: www.
szechenyipiros.hu Közel a parkerdő

Sétáljunk, fussunk, kerékpározzunk 
ki a Széchenyi Ökoturisztikai Parker-
dőbe. Tájékoztató táblák, pihenőhelyek 
és fából épített játszótér várja a kilá-
togatókat. A parkerdő területén lévő 
vadasparkban Magyarország vadfajait 
és háziállatait láthatjuk. Az út mellet-
ti tájékoztató táblák segítenek az erdei 
élet megismerésében. A turisztikai tan-
ösvényen végighaladva állomáshelye-
ket találunk, ahol játékos feladatokat  
oldhatunk meg. 

Magyar Gábor 
nevéhez köthe-
tő a speciális esz-
közrendszer, de a 
módszert az óvó-
nők dolgozták ki a 
csoportoknak. A 
mozgáskottát már 
évekkel ezelőtt al-
kalmazták az óvodá-

ban, és 2012-ben jutott olyan szintre, hogy 
felkerült a szolgáltatói kosárba, ami azt 
jelenti, hogy onnan meg lehet vásárolni az 
általunk kidolgozott módszert, amire már 
volt is példa - tájékoztat a tagintézmény 
vezetője.

Ez egy komplex személyiségfejlesztő 
játékos mozgásfejlesztés, a nevelési terü-
let elemei épülnek be, van mondókázás, 
számolás, fontos a ritmus, azaz egy har-
monikus, összehangolt mozgásról be-
szélhetünk. Külön módszer van a kiscso-
portosoknak és külön a nagyobbaknak. 
Sok mindenre kell figyelni a kisgyer-
meknek, vannak színek, figurák, minden 
jelnek értelme van, színben, formában 
egymásra épülnek az eszközök. Több 
óvodában alkalmazzák, de örülök, hogy 

nálunk ilyen szintre sikerült kidolgozni 
a módszert, és örömmel mondhatom, 
hogy a Szivárvány óvodában  hetente két 
mozgásfoglalkozás van a kötelező testne-
velés mellett. És az is öröm, hogy a kol-
légák gondolkodnak a módszer tovább-
fejlesztéséről.  Büszkeséggel tölt el, hogy 
egyre többen érdeklődnek és keresik fel 
az intézményünket, hogy az elmúlt évek 
tapasztalatait megnézzék, és tanulják a 
módszert - teszi hozzá Nagy Lajosné. 

A Szivárvány óvoda 1979-ben épült, 
a városrész központjában várja a kicsi-
ket. Sok szülő azért is választ bennünket, 
mert minden kisgyermek számára a játék 
mellett  legfontosabb a mozgás, fejezte be 
az intézményvezető a beszélgetést. 

-ka-

„Ne fordulj el  
embertársad elől!”

A játék mellett a mozgás a legfontosabb

A Piros iskola felnőtteket, 
gyermekeket vár

A mozgáskotta segíti a gyermekek egészséges fejlődését, felszínre hozza az ér-
zelmet, a képzeletet. A kisgyermeknek figyelni és gondolkodni kell közben. A 
Szivárvány óvodában a módszerről tartottak szakmai napot, Nagy Lajosnét, a 
tagintézmény vezetőjét kérdeztük ennek lényegéről.

A színek még szelíden sarjadnak, 
az ágakra törtmárvány-szürkeség
feszül, fényre rügyrózsák fakadnak,
s kristály-kékké válik a gyűrtes ég.
Hangoskodik már borzas ébredés
és susogó fák mélyén sok madár,
tavasz trilláz… s tudom nem tévedés,
szerelem jő,  melyben nincs korhatár.

(Ligeti Éva)

Tavasztrilla  
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00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
04:00 - 06:00 LUXFUNK - Retro Show ism.
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus délután Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

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 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután  

Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával benne: 15:00 - 18:00 Sport-
percek és  „Tempomat” autós percek Németh 
Ádámmal

22:00 – 23:00   Nekem 80 majd non-stop zene  
05:00-ig

Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután Joó Csa-

bával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

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 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután Joó Csa-

bával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával 
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

magazin 
22:00 – 23:00 „Dolce Vita” életmód magazin
23:00 – 24:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ism. majd non-
stop zene 04:00-ig

Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 12:00 Reggeli Juice Kis Katával
12:00 – 18:00 Amadeus Rádió délután 

 Joó Csabával
18:00 – 22:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora 

Hajdú Csabával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

Klamancsek Krisztiánnal majd non-stop zene  
05:00-ig

Szombat:  
05:00 – 06:00 Nekem 80 ismétlés
07:00 – 08:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ism.
08:00 - 18:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor Benne: 14:00 - 18:00 „Szombat dél-
után” – Ladola Józseffel 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 – 19:00 Zenei válogatás
19:00 – 20:00 Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin heti premier 
Molnár Róberttel

20:00 – 24:00  „A Boros Mega Voga” – szórakozta-
tó műsor majd non-stop zene hétfő 05:00-ig

110 éve, 1905-ben született Rejtő Jenő. Látszatra ponyvaregényeket írt, azonban 
életművét manapság már az irodalmi körök is nagyra értékelik. Olvasottsága Jókai 
Móréval vetekszik. A pesti művészi élet ismert alakja volt, barátság fűzte a kor jelen-
tős művészeihez, így például Karinthy Frigyeshez és Kabos Gyulához is. Igen fiata-
lon, 37 éves korában munkaszolgálatosként halt meg a Szovjetunióban. A rejtvény-
ábra helyes kitöltését követően a színnel jelölt mezőkből (vízszintes 12., függőleges 
17.) megtudhatjuk, hogy milyen írói álneveken alkotott Rejtő Jenő.

Vízszintes: 1. Kay Thompson gyermekhőse, aki kutyájával és teknőcével él egy 
New York-i hotelszobában 7. Fizikai kiterjedés nagysága 12. Megfejtés 14. Az eukli-
deszi geometriában a kör kerületének és átmérőjének hányadosa 15. Jeruzsálem leg-
magasabb és egyben Izrael legszentebb dombja 16. Te és én 17. Polónium vegyjele 18. 
Héber szó, jelentése Isten jelenléte vagy Isten dicsősége; a zsidó vallásban Jahve meg-
nyilvánulása 20. A gallium vegyjele 22. Igaznak tekint 24. Strázsa 25. Trópusi kú-
szónövény 27. Rendelkezésre bocsát 29. Lecsendesedett az eső 31. Igeképző 33. Por-
szívómárka 34. A NAV oldaláról letölthető, adóbevallás elkészítését segítő szoftver 
36. United Kingdom, röviden 38. Szénvegyület, amelyben egy hidroxilcsoport egy 
telítetlen szénatomhoz fűződik 40. Visszaverődés, következmény, utóhatás 43. Par-
ti zenelovagja 44. Eme eljárásban a kénsav bonyolult reakciók során keletkezik 45. 
Sport club, röviden 46. Szürkének tart 48. SistemaArgentino de InformaciónJurídica 
névbetűi 49. Mely személy? 50. Jó tanács jelzője lehet 51. Imádva szeret

Függőleges: 1. Belső rege!  2. Zsírnemű anyag 3. Magyarországi barkácsáruház 4. 
Szintén 5. Egyik időben sem 6. Frédi és Vilma lánya a Frédi és Béni, a két kőkorszaki 
szaki rajzfilmsorozatban 7. Thomas …, A varázshegy szerzője 8. 364 nap 9. Egye-
sült államokbeli rockegyüttes volt (1980-2011) 10. alapít, felállít 11. Kétjegyű betű 
13. Francia folyó, partját övező kastélyokkal 17. Megfejtés (zárt betű:w) 18. Délke-
let-ázsiai folyó 19. Fenekéhez csúsztat 21. Falu Ukrajnában, Kárpátalján az Ungvári 
járásban 23. Török tea, amely az orchidea szárított, darált gumójából készül 26. Sváj-
ci város Graubünden kantonban 28. Diana becézése 30. A föld felé 32. Gyorsfőző 
edény 35. A házba kerül 37. Népszerű szerb bulvárlap (a régi hírvivők elnevezéséből) 
39. Ír mitológiai alak és férfinév 41. Dino …, olasz filmrendező, újságíró 42. Az élet 
…, EwanMcGregor filmje 47. New York, röviden 49. Kiütés jele.

A rejtvényt Mondok Anita készítette.

Rejtő Jenő emlékére

Februári rejtvényünk megfejtése: enyheges. A Garden Hotel felajánlását, egy vasár-
napi, kétszemélyes, svédasztalos ebédre való meghívást Csibrán István (Orosz György 
út) nyerte. Gratulálunk. E-mailes értesítésünk igazolás a nyeremény felhasználására. 
Várjuk megfejtéseiket, leveleiket: e-mail: panel-szolnok@freemail.hu. Küldeményei-
ket bedobhatják a Zöldház portáján lévő postaládánkba.
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Szűcs Rózsa pályakezdése egybeesik a Széchenyi István Gimnázium indulásával: 1986-ban pályakezdő magyar-orosz szakos 
tanárként került az éppen akkor megalakuló tantestületbe. Az elmúlt huszonnyolc évet a folyamatos továbbképzés, a tanórák 
mellett a közösségért folytatott munka jellemezte. Megszerezte a német nyelvtanári képesítést, vezette a német-orosz munka-
közösséget, bizottsági munkákban tevékenykedett, jelenleg is az Intézményi Tanács elnöke. 2005-től intézményvezető-helyet-
tes, de közben megszerezte a közoktatási vezető diplomát.

- 2015-ben a Magyar Kul-
túra Napján Szolnok Város 
Pedagógiai díját vehette át. 
Hogyan fogadta a díjat?

- Örültem, hiszen elis-
merték a munkámat. Sokan 
gratuláltak, de azt gondo-
lom, hogy a díj az iskolának 
is szól. 

- Pályakezdése óta sokat 
változtak a fiatalok, de vál-
toznia kellett a pedagógus-
nak is.

- Valóban, sok változást 
megéltünk és ezek a válto-
zások egyre gyorsabbak. A 
gyerekek az internet vilá-
gában nőnek fel, máskép-
pen kezelik az információt, 
más a figyelmük, és kevés-
bé jellemző az elmélyült 
figyelem, hiszen az inter-
neten azonnal hozzájut-
nak bármihez. Másképpen 
kommunikálnak, de azért 
tudják, hogy a kitartás és a 
szorgalom fontos a tanulás-

ban. Ma már nincs olyan, 
hogy valamit megtanu-
lunk és azt egész életünk-
ben hasznosítani tudjuk. A 
mai világban folyamatos a 
tanulás, a fejlődés. Ez érvé-
nyes a pedagógusokra is, de 
az is előfordul az életben, 
hogy valakinek teljesen 
új dolgot, új szakmát kell 
megtanulnia. 

- Az iskola is folyamatos 
változáson ment keresztül 
az elmúlt években. 

- Igen, a városban is meg 
kellett találni a gimnázium 
helyét és ki kellett alakíta-
ni egy állandóságot, ami 
nem volt egyszerű, hiszen 
volt itt hatosztályos képzés, 
összevontak bennünket az 
általános iskolával, az al-
ternatív képzés utolsó évfo-
lyama most végez, és  itt az 
esti tagozatos gimnázium, 
ahová egyre több felnőtt je-
lentkezik.

Nincsenek könnyű hely-
zetben sem a fiatalok, sem 
a pedagógusok. Az iskolá-
nak használható tudást kell 
adnia, ma annak van érté-
ke, ami a munkaerőpiacon 
pénzre váltható. De nagyon 
fontos az, hogy az iskola a 
fiatal személyiségét fejlesz-
sze, legyen a tanulóinknak 
reális önismerete, érték-
rendje, megfelelő önbizal-

ma, megtanulja azt amire 
szüksége van, hogy boldo-
gulni tudjon az életben.

- Magyar, orosz, német 
szakos tanár, de most elfog-
lalja az intézményvezető- 
helyettesi munka. Hiányoz-
nak a tanulók?

- 2005 óta vagyok helyet-
tes, valóban jóval kevesebb 
óraszámmal tanítok, heti 4 
órában németet, de állandó 
a kapcsolatom a tanulókkal, 
akár a diákönkormányza-
ton keresztül, de szervezem 
a diákcsere programot és 
különböző kulturális ren-
dezvényeket is. 550 tanu-
lója van az iskolánknak az 
intézményvezető-helyettes 
dolgozik, szervez, admi-
nisztrál - mondta zárásként 
Szűcs Rózsa.  

         Kővári Anna

A díj az iskolának is szól

Húsvétkor ünnepli a ke-
reszténység Jézus Krisztus 
feltámadását, amely a legré-
gibb keresztény ünnepünk. 
2015-ben húsvétvasárnap 
április 5-én, húsvéthétfő áp-
rilis 6-án van. Ezt megelőző 
vasárnapon, virágvasárna-
pon, arról emlékezik meg 
az egyház, amikor Krisztus 
pálmaágakat lengető tömeg 
éljenzése közepette vonult 
be szamárháton Jeruzsá-
lembe. Nagypéntek halálra 
ítélésének, kereszthalálának 
a napja. Nagyszombat este 
körmenetekkel emlékezik 
meg a világ arról, hogy Jé-
zus harmadnap, azaz hús-
vétvasárnap feltámadt ha-
lottaiból.

Imádjuk a napsütést,  azonban az emberek 80 százaléka ér-
zékeny az erős fényre, de csak 25 százalékuk  visel megfelelő 
védelemmel ellátott szemüveglencsét vagy napszemüveget. Az 
UV sugárzás bizonyítottan előrehozza a szürkehályog és kú-
szóhályog kialakulásának idejét. Figyeljünk gyermekeinkre, 
hiszen szemük hatszor érzékenyebb az UV sugárzásra. Sta-
tisztika szerint a világon óránként 360-an vakulnak meg az 
ultraibolya sugárzás következtében. A szem UV védelmére a 
mai technika többféle megoldást kínál. Legyen az E-SPF in-
dexszel tanúsított napszemüveg, fényre sötétedő vagy diopt-
riás napszemüveglencse, teljesen átlátszó, de megfelelő UV 
védelemmel ellátott dioptriás szemüveglencse. Léteznek első 
és hátsó UV védelemmel ellátott dioptriás szemüveglencsék, 
melyek a lencse hátsó felületéről visszaverődő káros sugárzást 
is elnyelik.  Megfelelő helyről vásároljunk szemüveget és él-
vezzük a napsütést biztonságban.

Taupert Szilvia dipl. optometrista, kontaktológus

Segélykérés
Éjjel-nappal mobilról és vezetékes telefonról ingyenesen hív-

ható a Lelki Elsősegély Telefonszolgálat: 116-123 és a Kék vonal 
(gyermek- és ifjúsági telefonszolgálat) 116-111-es számon.

Kívánunk  
Önöknek  
kellemes  
ünnepet!

Szemüveg fel, UV le!


