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Győzelmekkel a cél felé

Szeretettel várlak benneteket  
2015. december 4-én (pénteken)  

15-17 óra között a  
Hild Viktor Könyvtár  

Gyermekkönyvtárában!   
Mikulás

Szolnokon is gyűjtik az aláírásokat

Szolnokon is aláírást gyűjt a Fidesz a bete-
lepítési kvóta ellen. Több helyszínen várják 

azokat, akik nem értenek egyet az érkező mig-
ránsok EU-országok közötti szétosztásával.

Kedves Gyerekek!

Országszerte gyűjtik az aláírásokat a kötelező betelepítési kvó-
ta ellen. A Fidesz kér mindenkit, hogy csatlakozzon a petícióhoz, 
mondjon nemet az értelmetlen és jogtalan uniós kötelező betele-
pítési kvótára. Az év hátralévő részében  igyekeznek minél több 
embert elérni, és a tiltakozás eredményét  eljuttatják Brüsszelbe.

2015. november 13-án este Párizsban több helyszínen merényletet 
hajtottak végre. A terrortámadásban sokan meghaltak, megsebesül-
tek. A francia elnök rendkívüli állapot rendelt el az ország egészére. 
Hazánkban B-szintű terrorfenyegetettség emelt szintű rendszerét ve-
zették be, szigorítják a határok ellenőrzését, több rendőr lesz az utakon. 

Megépítik az M4-es 
gyorsforgalmi utat

A Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Közgyűlés legutób-
bi ülésére meghívást kapott 
Homolya Róbert miniszterel-
nöki biztos, aki az M4-es gyors-
forgalmi út megvalósításának 
jelenlegi helyzetéről tartott tá-
jékoztatót.

Az Abony-Fegyvernek kö-
zötti szakasszal kapcsolatban 
elmondta azt, hogy két kor-
mányrendelet született a té-
mában: áprilisban a beruházás 
leállításáról, nyáron pedig a 
folytatás kereteinek vizsgála-
táról. A kormány a következő 
hetekben tárgyalja az erről ké-
szült előterjesztést, mely a mű-
szaki tartalmat illetően több 
variációt is tartalmaz. A vég-
leges döntés várhatóan hama-
rosan ismertté válik. Homolya 
Róbert úgy fogalmazott, hogy 
a kormány elkötelezett abban, 
hogy Szolnokot bekapcsolja a 
gyorsforgalmi közúthálózatba, 
befejezze az érintett útszakasz 
fejlesztését. A tervek szerint 
még ez év végén megindul a 
közbeszerzési eljárás. A mi-
niszterelnöki biztos elmondta, 
hogy jövőre közútfejlesztésre 
160 milliárd forint hazai forrás 
áll rendelkezésre. 

A leállított szakasz első, 
legfontosabb lépése az, hogy 
az elvégzett munka elszámo-
lása megtörténjen, a cégekkel 
a megállapodások létrejöjjenek 
jövő év első negyedévéig. 2016. 
második felében pedig meg-
induljon a munka.  Homolya 
Róbert hozzátette, hogy a Nem-
zeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. 
eddig 32,9 milliárd forintot 
fizetett ki a vállalkozóknak a 
leállított beruházás során meg-
valósult munkák ellentételezé-
seként, de az elszámolás még 
nem fejeződött be. 

A Bajnokok Ligája csoportmérkőzésén 
lapzártánkig két fordulón van túl a Szolnok 
Dózsa-Közgép csapata. A Partizán ottho-
nában 9-14-re győzött, az OSC-vel szemben 
pedig a Tiszaligetben játszottak kemény 
csatát, ahol Cseh Sándor csapata 8:7-re 
nyert. 2015-ben még két idegenbeli mérkő-
zés vár pólósainkra, november 28-án a hor-
vátokkal, december 16-án a törökökkel ját-
szanak. A legközelebbi hazai BL-mérkőzés 

2016. február 3-án a Pro Reccoval, Madaras 
Norbert volt csapatával lesz.

A Magyar Kupában a negyeddöntő páro-
sítása: Szolnok-Debrecen, melyet november 
21-22-én játsszák le a csapatok. Az első mér-
kőzést idegenben, a másodikat a Vízilabda 
Arénában. A négyes döntőt december 12-
13-án Egerben rendezik. A  magyar bajnok-
ságban 7 forduló után veretlen csapatunk.

Fotó: MJ



- Egy hónap alatt 140 ügyféllel tartunk 
kapcsolatot. Biztosítjuk a tisztálkodást, mo-
sást, de vannak, akik információt kérni jön-
nek be hozzánk. Novemberben, egy sikeres 
pályázatnak köszönhetően,  zsíros kenyeret és 
teát adunk a betérőknek. Az is nagyon fontos, 
hogy minden nap van orvos a házban.

Szolnokon évente 400 hajléktalan jele-
nik meg. Ha összehasonlítjuk ezt a számot a 
debreceni vagy a nyíregyházi adatokkal, ami 
500-600 fő között van, akkor  nálunk kedve-
zőbb a helyzet.

- Itt a tél, ilyenkor többen kérhetnek segítsé-
get. Tudnak fogadni mindenkit?

- November 1-jétől beindult a krízisszál-
ló, ami plusz 12 férőhelyet jelent. A Tószegi 
úti átmeneti szálló 23 férőhelyes, de régen 
volt teltházunk.  Ennek oka, hogy ott a laká-
sért fizetni kell, de oka lehet az is, hogy nem 
mindenki alkalmas arra, hogy több éves utcai 
életmód után, egy rendezettebb, önellátóbb 
életet éljen. Télen nincs a létszám meghatá-
rozva, aki  kéri az elhelyezést,  befogadjuk. 
Amíg takarót tudunk adni vagy szivacsot a 
földre letenni, addig jöhetnek. 

- Említette, hogy vannak, akik jövedelem-
mel rendelkeznek. Mennyire jellemző, hogy 
visszatérnek egy biztonságosabb életbe?

- Alkalmi munkából többen élnek, van 
aki rokkantsági ellátást kap, van, aki öregségi 
nyugdíjat. A munkaképes korúak nagy szá-
zaléka dolgozik, sokan a 30 napos önkéntes 
munkát végzik el, hogy megmaradjon a támo-
gatás. Évente az ügyfelek 20 százaléka vissza-
talál, azt nem mondom, hogy örökre megta-
lálja a helyét, de hosszabb ideig igen. 

- Sérült emberekről beszélünk. Mennyire 
kezelhetőek?

- Nem gondolom, hogy nehezebben kezel-
hetőek, mint mások hasonló helyzetben. Ta-
lán az összezártság, amit nehezen viselnek, 
könnyebben kialakul egy konfliktushelyzet, 

de úgy látom, hogy a Szolnokon megjelenő 
havi 140 ügyfél kezelhető.

- Az otthont ezeknek az embereknek Önök 
biztosítják. Mennyire hálásak ezért?

Most fejeződött be egy lakhatást és fog-
lalkoztatást segítő programunk, ahol a végén 
felszólalhattak, elmondhatták véleményüket. 
Az egyik ügyfél elmondta, hogy sikerült ki-
kerülnie egy telekre, ahol van egy kis ház, és 
a munkáért ott lakhat. Neki ez volt élete lottó 
ötöse.

 Ha nem is hálásak, de a maguk módján 
megköszönik a segítséget. Ezek az emberek 
nehezen  nyílnak meg, bizalmatlanok. Min-
denkinek megvan a saját útja, ahogy ideke-
rült. 

A szolgálatvezető befejezésül elmondta, 
hogy szívesen fogadnak adományokat. Ez le-
het akár élelmiszer, konzerv, ágynemű, taka-
ró, meleg ruha. Itt a tél, figyeljünk az idősekre, 
az  egyedül élőkre, ne menjünk el padon, föl-
dön fekvő emberek mellett. Aki teheti, segít-
sen!  

-ka-
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November 23-tól sárgán villogó jelzőlámpák mellett rendőrök irányítják a forgalmat a város 
több pontján, ezzel megpróbálják megkönnyíteni a Rákóczifalváról és Szandaszőlősről reggel 
Szolnokra érkező autósok életét. 6.30 és 8.15 óra között kísérleti jelleggel rendőrökkel talál-
kozhatunk a következő helyeken: Cora körforgalom, Szabadság tér, Ady Endre-Pólya Tibor 
úti kereszteződés, Domus gyalogátkelőhely, Várkonyi téri körforgalom. Ezzel párhuzamosan a 
4-es főút szolnoki elkerülő szakaszán az eddigi 90 km-es táblákat lecserélik, ezentúl 70 km-es 
sebességkorlátozás lesz érvényben.

A változásokról Szalay Ferenc polgármester és Fejér Andor alpolgármester tartott tájékoz-
tatót, ahol elmondták, hogy a változást több hónapos egyeztetés előzte meg. A tapasztalatok 
alapján később születik döntés arról, hogy a délutáni csúcsforgalom mi módon engedhető át a 
városon a leggyorsabban.

A városvezetők hozzátették, hogy a végleges megoldást az északi elkerülő megépítése jelent-
heti, megépülése 2018-ra várható.

A múlt havi közgyűlésen 
először Kosztyu Andrásnak, 
a város megválasztott diák-
polgármesterének gratulált 
Szalay Ferenc, majd a pol-
gármester a mandátumá-
ról egészségügyi okok miatt 
szeptember 30-ai hatállyal le-
mondott Dr. Nemes András-
nak (Fidesz-KDNP) mondott 
köszönetet. 

Napirend előtt ezúttal is 
több kérdés került terítékre. 
Az októberi halálos közúti 
baleset miatt órákra lezárták 
a 4-es főút Szolnokot elke-
rülő szakaszának egy részét. 
Az egész várost érintő du-
gók ismét rávilágítottak arra, 
hogy mennyire fontos lenne 
az M4-es tavasszal leállított 
építésének a folytatása, erről 
érdeklődött Molnár Iván (Fi-
desz-KDNP) és Kiss Gabri-
ella (Jobbik) is. Válaszában a 
polgármester hangsúlyozta, 
hogy gyorsforgalmi útként 
épül meg az M4-es Szolnokot 
északról elkerülő szakasza 4 
sávos úttal és 4 sávos híddal. 
Hozzátette, hogy „minden hír 
arról szól, hogy az újraterve-
zés nagy sebességgel folyik és 
2018-ra ezt a fejlesztést meg 
kell valósítani.” 

A zebrák biztonságosabbá 
tétele is folytatódik – derült 
ki Falusi Vajk (Fidesz-KDNP) 
kérdése nyomán, míg Dr. Póta 
Sándor (Fidesz-KDNP) érdek-
lődésére válaszolva elhang-
zott, hogy a tervek szerint 
fokozatosan áttér az alkony-
kapcsolós rendszerre a város 
közvilágítása. A polgármester 
Radócz Zoltán (MSZP) kérdé-
sére válaszolva megerősítette, 
hogy a magánlakások ener-
giatakarékos korszerűsítését 
nem támogatja az Európai 
Unió, így hazai forrásból va-
lósulhat meg a panelprogram 
folytatása. 

A testület módosította a te-
lepülési támogatásokról szóló 
rendeletet. A bevezetése óta 
eltelt hat hónap tapasztalatait 
figyelembe véve többen része-
sülhetnek települési támoga-
tásban, még többekhez juthat 
el az önkormányzati segítség.

A TAO támogatás segít-
ségével a 2014-15-ös sport-
szezonban is folytatódott a 
Tiszaligeti Stadion rekonst-
rukciója. A Szolnoki MÁV 
Utánpótlás FC Kft. által a már 
megvalósult beruházás értéke 
nettó 327 millió forint. (MPA)

Lassan tíz éve fogadja a Prizma utcai ház a hajléktalanokat, azóta nagyon  sok ügyfelet 
támogatott  a Hajléktalan-segítő Szolgálat. A nappali melegedő hétfőtől péntekig 8 órától 16 
óráig várja szolgáltatásaival az arra rászorulókat. Betérnek ide azok is, akik nem csak az ut-
cán élik életüket, hanem átmeneti szálláson vagy éppen bérleményben laknak. Dabisné Zsol-
dos Mónika, a szolgálat vezetője beszélt napi teendőikről, a közelgő tél előtti feladatokról.

Jelzőlámpa helyett rendőrök gyorsítanák a forgalmat

Alkonykapcsolós 
 közvilágítás

Takaróval, élelemmel mi is segíthetünk

A Szociális Munka Napja alkalmából a Szolnoki 
Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató 
Központ Hajléktalan-segítő Szolgálata a Dr. Ador-
ján Ildikó-díjat kapta.
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Essere2 jelentése ketten vagyunk, amit érthetünk az idejáró anyukára és gyermekére, 
de érthetjük a családi vállalkozást felépítő Márkus Anettre és Márkus Évára.  A testvérek 
2010-ben indultak el azon az úton, amely mára kis birodalommá fejlődött, és legutóbb 
éppen a Széchenyin indították el magánóvodájukat. A belvárosban lévő kismama divat-
üzletükben beszélgettünk, ami szintén hozzátartozik a családi vállalkozáshoz.

A szolnoki Essere2 egyet jelent 
Márkus Éva és Márkus Anett 

nevével.

- Sokat dolgoztunk azért, 
hogy idáig eljussunk, de még 
nagyon sok ötletünk van - 
kezdi a beszélgetést Márkus 
Anett. 2010-ben, a bolttal, a 
baba-mama klubbal indul-
tunk, majd babatorna követ-
kezett. Játszóházat nyitot-
tunk, ebből fejlesztettük ki a 
családi napközit, amit 2013-
ban egy sikeres pályázat útján 
továbbfejlesztettünk. Ebből 
nőtte ki magát 2015 szep-
temberében az óvoda, aminek 
megvalósítása régi vágyunk 
volt, így ma már 3 hónapos 
kortól 7 éves korig tudunk 
foglalkozni gyermekekkel.

Mindig tudatosan lépünk 
előre - mondja Anett -, több 
évre vannak terveink, me-
lyeket évről évre csiszoltunk. 
Folyamatosan tanulunk, ké-
pezzük magunkat.

A gyermekek részére 7 éves 
korukig kidolgozott progra-
munk van, így nem okozott 
nehézséget, hogy a volt Vércse 
úti óvoda helyén beindítsuk a 
magánóvodánkat. Jelenleg 24 
gyermekünk van itt, de sze-
retnénk még egy csoportot a 
későbbiekben. 

- Egy magánóvoda másabb 
vagy több, mint egy állami 
óvoda?

- Plusz szolgáltatásaink 
vannak. Ahogy említettem 

foglalkozunk mozgás- és ké-
pességfejlesztéssel játékos 
módon, felkészülünk az isko-
lára, tanulunk angolul, van 
néptánc. Hatalmas udvara 
van az óvodának, ami lehető-
séget biztosít a napi mozgásra. 
Szolgáltatásainkkal, az étke-
zéssel együtt a díj havonta 46 
ezer forint.

- Egy sikeres pályázattal 
bővült a Vízpart körúti családi 
napközi.

- A Vízpart körútra azokat 
a gyermekeket, akiket szüleik 
nem tudnak kivinni, a kisbu-
szunkkal szállítjuk. Ebben a 
komplexumban három cso-
port van, 10 hónapos kortól 

3 éves korig vannak itt gyere-
kek. A 15 idejáró gyermeknek 
tornatermük, sószobájuk van, 
közel a Holt-Tisza, családias a 
környezet. Ezt pályázat útján 
tudtuk továbbfejleszteni.

- Folyamatos a munka, így 
az Essere2 munkahelyet is biz-
tosít. Mennyien dolgoznak?

- Összességében 12-en va-
gyunk, de vannak akik óra-
adóként járnak be. 

- Óvodások mellett, pici 
babákat hoznak az anyukák 
mozgásfejlesztésre. Erre mi-
ért van szükség és mennyire 
ismert ez a fajta mozgáskoor-
dináció?

- Vannak kisbabák, akik-
nek szükségük van mozgás-
fejlesztésre, nehezebben for-
dítják fejüket, kezüket nem 
tudják rendesen felemelni. 
Később a kúszás-mászás ke-
rül előtérbe, majd a rajzolás. 
Mindez kihatással lesz a ta-
nulásra, ha nem korrigáljuk 
a hibákat időben tanulási 
zavarokhoz is vezethet. A 
legtöbb szülő figyel ezekre 
az apró mozzanatokra és el-
hozzák megmutatni a babát. 
Sok szülő azonban még nincs 
azzal tisztában, hogy játékos 
módszerekkel milyen jó ered-
ményt lehet elérni. 

-ka-

A legtöbb háziorvosnál 
elérhető az ingyenes influen-
za elleni védőoltás. Az előző 
évekhez hasonlóan 1,3 millió 
adag influenza elleni oltó-
anyag lesz térítésmentesen 
elérhető hazánkban. Szolno-
kon is kiszállításra kerültek 
az oltóanyagok és működik a 
figyelőszolgálat - mondta Dr. 
Benkő Hajnalka háziorvos.

A szezonális influen-
za elleni védőoltást ingye-
nesen a rizikócsoportokba 
tartozók kaphatják meg. 
Fokozottan veszélyeztetett 
csoportba tartoznak a króni-
kus betegségben szenvedők, 
az egészségügyi- és szociális 
intézményben dolgozók és 
a kismamák. Újdonságnak 
számít, hogy míg az elmúlt 

években a 65 év felettiek, az 
előző szezontól már 60 éves 
kor felett jár ingyenesen a vé-
dőoltás, ők a háziorvosuktól 
kérhetik a vakcinát.

A doktornő elmondta, a 
rizikócsoportba tartoznak 
még, ha nem is jogosultak az 
ingyenes oltásra a pedagó-
gusok, mivel sok gyermek-
kel találkoznak. A védőoltás, 
amennyiben nem jár ingyene-
sen, fel kell íratni a házi- vagy 
üzemorvossal vagy meg lehet 
vásárolni a gyógyszertárak-
ban.

Az influenza hirtelen kez-
dődik, a leggyakrabban észlelt 
tünetei közé tartozik a hideg-
rázás, amit magas láz követ. 
Egyidejűleg jelentkezik a fára-
dékonyság, a köhögés, torok-

fájás, izomfájdalom. Jellemző 
a tünetek gyors kialakulása, 
ami mindig lázzal jár, mely-
nek csillapítása folyamatos 
lázmérés mellett 4-6 óránként 
is történhet - sorolta a tünete-
ket Benkő doktornő. 

A legfontosabb, ha ilyenkor 
otthon maradunk, igyunk sok 
folyadékot, csillapítsuk lázun-
kat és vegyük fel a kapcsolatot 
a háziorvossal.

A doktornő kiemelte, hogy 
a fertőzés veszélye csökken, 
ha gyakran mosunk kezet, ha 
sűrűn szellőztetünk,  kerüljük 
a zsúfolt helyeket és a meg-
érintett tárgyaink tisztításá-
nál fontosabb, a külön pohár 
és törölköző használata.

Jellemző piaci magatar-
tás, hogy már hónapokkal 
a karácsonyi ünnepek előtt, 
az üzletek hirdetik az akció-
ikat. A Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Kormányhivatal 
Fogyasztóvédelmi Osztálya 
hasznos tanácsokkal szeretné 
ellátni az olvasókat.

Ebben az időszakban meg-
növekszik a nagyobb értékű 
árucikkek iránti kereslet. Fon-
tos figyelmet fordítani arra, 
hogy a tartós fogyasztási cik-
kek esetében, a forgalmazókat 
jogszabály kötelezi a 3 mun-
kanapos kötelező jótállási cse-
rére. Ezek alapján kötelesek a 
rendeltetésszerű használatra 
nem alkalmas termékeket 
kicserélni (munkanap alatt 
nem a bolt nyitvatartási nap-
jai értendők). Ha a cserére 
nincs lehetőség, kötelesek a 
vételárat visszaadni. Áruvá-
sárlás esetén ragaszkodni kell 
az adás-vételt igazoló nyugtá-
hoz, valamint ahhoz, hogy a 
termékhez részletes használa-
ti útmutatót is mellékeljenek a 
rendeltetésszerű és biztonsá-
gos használat érdekében.

A terméket célszerű otthon 
egyből kipróbálni, még akkor 
is, ha ajándéknak szánjuk, a 
hétköznapokban csak „csere-
garancia”-ként ismert jog ér-
vényesíthetősége érdekében.

A jótállási jegy átadásának 
vagy kitöltésének elmulasz-
tása nem mentesíti a forgal-
mazót a termékkel szemben 
felmerült minőségi kifogások 
intézésének kötelezettsége 
alól. A jótállási jegy pontos 
kitöltésének egyik jelentősége, 
hogy későbbi garanciális (tar-
tós fogyasztási cikkek esetén 
kötelező 1 év jótállás) időn be-
lül, a javításra történő átadás 
és a javítást követő visszavétel 
dátuma között eltelt interval-
lummal, a jótállási idő meg-
hosszabbodik.

A fogyasztóvédelemhez 
számos bejelentés érkezik, 
melyekben a vásárlók kifogá-
solják, hogy a bontatlan ter-
mékeket az üzletek nem vá-
sárolják vissza. A hatóság itt 
szeretné felhívni a fogyasztók 
figyelmét, hogy a boltok üz-
letpolitikájától függ az, hogy 
visszaveszik-e a „felesleges”, 
„nem tetsző” ajándékokat 
vagy sem. Jogszabály nem te-
szi kötelezővé számukra az 
áru visszavételét. Érdemes a 
vásárlás előtt tisztázni, hogy 
az üzlet visszaveszi, esetleg 
levásárlást biztosít a visszaho-
zott termékekre.

JNSZMKH 
 Fogyasztóvédelmi Osztály

Teli ötlettel és a gyermekek iránti szeretettel

Védekezzünk az influenza ellen

Karácsonyi bevásárlási 
tanácsok
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Hild Viktor Könyvtár programjai
A Hild Galériában 2015. november 25-én nyílik Serfőző Zsuzsan-
na „Advent előtt” című kiállítása. Megtekinthető: december 20-ig.
A Paraván-kiállításon 2016. január 4-ig  Makai Kamilla „Egy kez-
dő kezdete” című tárlata látható. Vitrin-kiállításon december 2-ig: 

„Handmade by Dnéda” címmel gyöngyékszer kiállítás Dukáné 
Dargai Anita munkáiból.

2015. december 4. - 2016. január 6. között   
Oszlánczi Renáta horgolt munkáit láthatják.

November 27-én 16.30:  
Ligeti Éva kötetének bemutatója

November 28-án 16.00:  
160 éve Született Hild Viktor  

– előadás könyvtárunk névadójának születésnapja alkalmából
December 19-én 14.30-17.30:  

Családi hétvége a gyermekkönyvtárában
December 21-én 14.00-17.00:  

Karácsonyi kézműves játszóház az IFI-Pontban
December 22-én:  
Betlehemes játék

Programjaink ingyenesek!

Karácsonyi kézműves vásár
December 5-én 14-18 óra:  

Bronzszombat, 17.00-17.30-ig Carol Singers műsora
December 12-én 14-18 óra:  

Ezüstszombat, 17.00-17.30-ig a Tiszavirág daloskör műsora
December 19-én 14-18 óra: Aranyszombat,  

17.30-18.00-ig Téli dalok, Obsuszt Emese gitárműsora

Információk: 20/4023-774, 20/3673-457 http://hildvk.hu/                         
https://www.facebook.com/hild.viktor.hu

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

APRÓHIRDETÉSEK

Újszászon, a vasútállomáshoz 3 percre,  csendes, közművesített, frissen felújított 45 
nm-es kertes, társasházi lakás eladó. Ár: 1,8 M Ft. Érdeklődni 20/368-3686.
A Bajtárs úton jó állapotban lévő 48 nm-es gázos lakás eladó a negyedik emeleten. 
Hőszigetelt ablakok, redőnyös. Tel.: 70/3639-962.
Eladó zárt kert gyümölcsfákkal a Medárd utcában. Tel.: 30/636-0414.
Szolnokon jó elosztású, tetőteres, 130 négyzetméteres, kertes családi ház alsóépület-
tel eladó, a Golf áruházhoz közeli csendes utcában. Iá.: 14,5 M Ft. Tel.: 30/433-0771.
Szolnokon, a Széchenyi-lakótelepen 54 négyzetméteres, 1+2 félszobássá alakítható, 
felújított lakás, garázzsal eladó. Iá.: 5,8 + 1,3 M Ft. Tel.: 20/458-8147.
Sürgősen eladó 1+2 félszobás ház. Iá.: 4,5 M Ft. Tel.: 70/279-2212.
Gyermekfelügyeletet, időseknél takarítást, bevásárlást vállalok. Tel.: 30/418-2730.

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

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-posta-
ládába, akkor egy darab hirdetését térítésmentesen megjelentetjük következő számunkban. A hirdetések tartal-
máért, 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, 
masszázs tartalmú hirdetések tarifája: 1000 Ft

Név (vagy      jelige): ...........................................................................................................................................................................................
 
Cím,   telefon: ...............................................................................................................................................................................................
 
Szöveg: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................
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Sziasztok! 
A Hild Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtárába december 4-én (pénteken) délután, 15-
17 óráig vár benneteket a Mikulás! December 19-én (szombaton) délután, 14.30-17.30 
között „Családi hétvége” lesz a könyvtárban. Gyertek el és készítsetek szüleiteknek, 
testvéreiteknek ajándékot. A program alatt karácsonyi-totó, különböző kézműves 
foglalkozások, karácsonyi vásár vár mindenkit. Jó szórakozást kívánok!

Előző havi nyertesünk: Nagy Dorina. Nyereményét átveheti a gyermekkönyvtárban!

December havi rejtvényem az ünnephez kapcsolódik:

- Hány hét az advent? 
- Mit jelképez az adventi koszorún a lila színű gyertya? 
- Hol született Jézus?

Várom megfejtéseiteket a könyvtárban található ládikámba!

 Üdv. Leó

A Ne vásárolj sem-
mit! -nap vidám és 
kritikus tiltakozás a 
nyugati túlfogyasz-
tás, a jólét, a vagyon 
egyenlőtlen elosztá-
sa, és a reklámnak a 
mindennapi életünkre 
gyakorolt hatása ellen. 
A Ne vásárolj semmit! 
napot 1992-ben kez-
deményezte a kanadai 
Ted Dave, aki a reklám-
szakmában dolgozott. 
Ezáltal akart tiltakozni 
a reklámok szüntelen 
túlfogyasztásra való 
ösztönzése ellen. Az-
óta egyre több ország 
vette át a Ne vásárolj 
semmit!-nap kezdemé-
nyezést, amelyet november utolsó péntekén tartanak. Helyezze el a lenti szavakat, 
betűcsoportokat a rejtvényábrában! Amennyiben helyesen dolgozott, a Ne vásárolj 
semmit!-nap mottóját kapja végső, beküldendő megfejtésül az ábra középső, színe-
zett sorában.  (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Beírandó szavak:
Kétbetűsek: ÁL, EL, ÉE, IO, LÁ, LG, NO, NG, OK, RZ, SZ
Hárombetűsek: AGA, AKT, ART, ELI, ÉAS, IZO, LEK, RAI, RGA, SEC
Négybetűsek: A BÉG, ABII, AKLI, A SÉF,  BENT, ÉBER, ÉRME, HÁNT, NILE, REMI, 
RÓNA, SEKK, TIBI, ZSIL
Ötbetűsek: AMPER, AZ EST, GAZOL, IGIGI, KETON, MANNA, NANDA, OLIVA, OTIRA
Hatbetűsek: ACTION, BELEÉG, KISBÉR, MESINA, MESTER, REAGÁL, STREET, 
TRÓNOL, ZÁSZLÓ
Hétbetűsek: BERGAMO, BIENNIS, INARI TÓ, KÉNSZÁL
Nyolcbetűsek: ELÉSEPRŐ, IZABELLA
Kilencbetűsek: CICÁT FIAL, ÉRTE LEESŐ, IDEILLENE, OVAHERERO
Tizenhárom betűsek: ACÉLSZERKEZET, ESTE AZ ALVÉGEN

Fogyasztói böjttel a világért, a társadalomért
             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             
 
 

„Amadeus Rádió -  
A 80-as 90-es évek  
legnagyobb slágerei  

változatosan!”

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
04:00 - 06:00 Luxfunk Retro Show ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

Nyerges Izabellával 
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 

Ádámmal
22:00 – 23:00 Magyar lelátó sportmagazin 
Kedd
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

Nyerges Izabellával 
benne: 15:00 - 18:00 Sportpercek és  „Tempomat” 

- autós percek Németh Ádámmal
22:00 – 23:00   Időkerék ismétlés - zenés időutazás 

Vörös Gáborra
Szerda
05:00 – 06:00 Magyar lelátó ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

Nyerges Izabellával 
22:00 – 24:00 „Kapcsolódjunk”  Novák Péter 

kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

Nyerges Izabellával 
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

magazin Hajdú Csabával
22:00 – 23:00 „Dolce Vita” életmód magazin - Kis 

Kata műsora
23:00 – 24:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ismétlés
Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

Nyerges Izabellával 
22:00 - 24:00 „Luxfunk – Retro Show” ismétlés 

Klamancsek Krisztiánnal
Szombat:  
06:00 – 07:00 Időkerék ismétlés - zenés időutazás 

Vörös Gáborral
07:00 – 08:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ismétlés
08:00 - 14:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

műsor 
14:00 - 18:00 „Szombat délután”  Ladola Józseffel
18:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

műsor 
benne: 10:00 – 12:00 „Zamat” gasztronómiai 

magazin Kis Katával
15:00 - 16:00 „Időkerék - zenés időutazás Vörös 

Gáborral
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 éjszakai show műsor 

Múlt havi rejtvényünk megfejtése:  Ootek. A nyertes Török Gyula, akit emailben 
értesítünk, nyereménye a Hild Viktor Könyvtár ajándéka, egy könyv. Várjuk levelei-
ket, észrevételeiket december 5-ig. Címünk: panel-szolnok@freemail.hu. A Zöldház 
portáján elhelyezett postaládánkba is elhelyezhetik hozzánk küldött üzeneteiket. 
Weboldalunk: www.panel-szolnok.hu,  Facebook/panel-szolnok. Az alábbi linken 
megtalálhatják újságunk régi számait is:  http://portal.vfmk.hu/0802033
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Már az ünnepekre készül a város. A 
Hild téren 76, a Kossuth téren 25 faház vár-
ja az  érdeklődőket, vásárlókat. Az adven-
ti falu november 28-án, a karácsonyi falu 
december 1-jén nyitja meg kapuit. 

Együttműködési megállapodást kötött a 
Szolnoki Főiskola és a Szolnoki Sportcent-
rum. A közös rendezvények szervezésén 
túl egyes pályázatokon is nagyobb eséllyel 
indulhatnak együtt, sőt, akár még több 
hallgatót is rá lehet bírni a rendszeres test-
mozgásra, sportolásra. 

140 millió forintos beruházás eredmé-
nyeként újul meg a városháza homlokzata 
és tetőszerkezete. November első szombat-
ján a négyből két, egyenként csaknem 5 
méter átmérőjű kupolát a helyére emelték. 

19. alkalommal is megrendezték a Szak-
mák Világát. A pályaválasztási kiállításnak 
és szakmai napoknak ezúttal is a Széchenyi 
Gimnázium Sportcsarnoka adott otthont, 
segítve a végzős nyolcadikosok döntését.

34 csapat 500 diákja önkénteskedett 
Szolnokon három napon át. A 72 óra 
kompromisszum nélkül elnevezésű ren-
dezvényen összesen 21 projektben végeztek 
el különböző feladatokat.

Elektromos gépjárműtöltő-állomást ad-
tak át a Sólyom úton. Az Alföldön ez volt a 
harmadik, a megyeszékhelyen pedig az első 
ilyen berendezés. Az elektromos kutakat az 
országos elszámoló rendszer indulásáig, de 
legfeljebb 2 évig ingyenesen használhatja a 
lakosság.

Negyedik alkalommal rendezett családi 
egészségnapot az önkormányzat. A nagy 
sikerrel zárult eseményen sportbemutatón 
és ingyenes szűrővizsgálatokon vehettek 
részt az érdeklődők, míg a fő támogató Bé-
res Gyógyszergyár Zrt. 1 millió forint érté-
kű adományt adott át az Egyesített Szociá-
lis Intézmény vezetőjének.

Kopjafát állítottak a tavaly október 29-
én elhunyt Császár Gyöngyi emlékére. A 
Szigligeti Színház örökös tagja életének 59. 
évében halt meg.

Újabb emléktáblával gyarapodott a 
Szolnoki Pantheon. Október végén Dr. 
Lengyel Bertalannak, a 92 esztendős korá-
ban elhunyt főorvosnak állítottak emléket, 
aki a helyi bőr- és nemibeteg gondozó há-
lózat megszervezésében szerzett elévülhe-
tetlen érdemeket.                                   (mpa)

Annak ide-
jén  mindenki jól 
megtanulta, hogy 
a különböző dol-
goknak más és 
más a mértékegy-
sége. A tömeget 
kilogrammban, az 

időt másodpercben, a hőmérsékletet Cel-
siusba mérjük. Az embernek vajon van-e 
és ha igen, akkor mi a mértékegysége? Az 
IQ szintje, a pénze, a sikerei? 

Krisztus, ha újra eljön, azt kéri tőlünk 
számon, hogy irgalmasok voltunk-e em-
bertársainkhoz. Az irgalmasság pedig 
a szeretetből patakzik, ezért az ember 
mértékegysége maga a szeretet. Az élet 
feladataként kaptuk, hogy szeressük Is-
tent és embertársunkat, de csak akkor 
vagyunk képesek erre, ha először el tud-
juk fogadni önmagunkat.

Wayne Rice Megsebzett lelkek című 
írásában olvastam, hogy egy pszicholó-
giai jelenségekkel foglalkozó kutató fel-
kért tíz önkéntest, hogy vegyenek részt 
egy kísérletben, amelynek a „Heg tanul-
mány” nevet adta. Azt vizsgálták, hogyan 
reagálnak az emberek, ha olyasvalakivel 
találkoznak, akiknek visszataszító heg 
van az arcán.

Smink-trükkök segítségével hátbor-
zongató sebeket helyezett az önkénte-
sek arcára, akik külön fülkében voltak. 
Mindegyiküknek egy tükörben megmu-
tatta a friss sebeket, majd azt mondta a 
résztvevőknek, hogy egy speciális púder-
rel kell bevonni a sérüléseket, nehogy el-
kenődjön rajtuk a festék. Valójában azon-
ban egy törlőkendő segítségével, nyom 
nélkül eltávolította a frissen elhelyezett 
sebeket. A vizsgálat alanyai továbbra is 
meg voltak győződve arról, hogy réme-
sen festenek a sebekkel. Ezt követően 
az önkénteseknek orvosi rendelőkben 
kellett helyet foglalniuk. Azt az utasí-
tást kapták, hogy figyeljék meg, hogyan 
reagálnak mások az eltorzult külsejükre. 
Mindannyian úgy érezték, hogy az em-
berek durvábban, ridegebben viszonyul-
tak hozzájuk és egyfolytában az arcukon 
lévő sebet bámulták. 

Tanulságként megállapíthatjuk, ha so-
kat foglalkozunk testi vagy lelki hibáink-
kal, gyakran azt feltételezzük, hogy ezek 
a hibák mások számára is ugyanolyan 
visszataszítóak. S mivel önmagunkkal 
nem vagyunk kibékülve, azt gondoljuk, 
hogy másoknak sem vagyunk jók. Nem 
árt ilyenkor felidéznünk a Biblia tanítá-
sát, hogy Isten egyedinek teremtett ben-
nünket és arra jöttünk e világra, hogy 
hinni tudjuk, nem vagyunk hiába. Ta-
nuljuk meg önmagunkat elfogadni, sze-
retni, hogy aztán irgalmasok lehessünk 
másokhoz is.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

A személyautó vásárlás vagy a régi le-
cserélése, a család egyik nagy beruházást 
igénylő kiadása. A vétel előtt érdemes pár 
dolgot átgondolni. Tudjuk, hogy kará-
csonykor keveseknek adatik meg, hogy a 
fa alatt egy új slusszkulcs legyen, de ta-
lán az elkövetkezendő időkre adhatunk 
tanácsot.

Elsőként szerencsés családi kupak-
tanácsot tartani és összeírni, hogy mire 
használnák az autót. Egy évben hány ki-
lométert mennek majd a járművel, hány 
évig szeretnék használni. Az is előfordul-
hat, hogy nincs is igazán szükség az au-
tóra, mert csak ritkán utaznak el a nagy-
mamához, vagy évente egyszer nyaralni. 
Ilyen esetekben jó tudni, hogy mennyiért 
lehet autót bérelni, ezen felül szerencsés 
dolog a telekocsi szolgáltatásokkal és más 
újabb közlekedési megoldásokkal is kép-
ben lenni.

Ez az időszak amikor erősnek kell len-
ni, mert érkezik a nyomás a kollégáktól, 
a szomszédoktól, hogy a „Béláék is most 
vettek új autót”. Ez érdekes dolgokba 
tudja belehajszolni embereket, például 
„muszáj megmutatnunk, hogy nekünk is 
megy annyira” típusú vásárlásokba. 

Mielőtt sikerülne romba dönteni a 
családi gazdálkodást vagy a vállalkozást, 
érdemes elővenni a papírt, ceruzát. Egyik 
oldalra a tényleges havi bevételeket, a 
másik oldalra az összes havi kiadást ír-
juk, a villanyszámlától kezdve a gyerek 
osztálypénzéig bezárólag. Benne van a 
jármű kötelező és casco biztosítása, a 
havi üzemanyag költsége, az évenkénti 
szervizdíj, a vagyonszerzési illeték, ezt az 
autó vételét követően kell kifizetni. 

A számolgatás után a rendelkezésre 
álló anyagiakat kell megnézni: mennyi 
kezdő tőke áll rendelkezésre, van-e el-
adandó használt autó, ha részletre veszik 
a járművet, akkor mekkora törlesztés 
vállalható. Ha ezek az adatok rendelke-
zésre állnak, akkor tisztán lehet látni és 
nem éri meglepetés az új tulajdonost.

A következő részben az egyik legizgal-
masabb területet járjunk körül, új vagy 
használt autót vegyünk és milyen kategó-
riába tartozót.

Benedek Attila  
/autoblogger.hu/

Az irgalmasság a  
szeretetből patakzik

Autóválasztási  
kisokos I.

A Thököly úti felüljárót 20 millió forintból újítják fel
Megtörtént az aszfaltburkolat felső,  kopórétegének lemarása,  megkezdték a híd 

egyik legfontosabb részének, a dilatációs szerkezetnek a kibontását. Naponta több, 
mint 10 ezer jármű halad át ezen az útszakaszon. A híd utolsó teljes felújítása 2000-
ben volt, azóta csak kisebb-nagyobb javításokat végeztek rajta. 

November 12.  a szociális munka napja. Ebből az alkalomból a szolnoki városhá-
zán  Dr. Adorján Ildikó-díjat a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szol-
gáltató Központ Hajléktalan-segítő Szolgálata és Galsi Tibor, a Szolnoki Kistérség 
Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének műszaki csoportvezetője 
kapták. 

Hírek sorokban
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Újra Pór Péter ül az Olaj KK  
kosárlabdacsapat kispadján

 - Miután átvettem a csapatot ez volt 
az első mérkőzés, amikor olyan kosár-
labda zajlott a pályán, ami az én elképze-
lésem. Az én filozófiám a kosárlabdában 
egy nagyon jó védekezésen alapuló já-
ték. Az Avtodor Saratov ellen nagybetűs 
csapatként küzdöttek a fiúk, egymást se-
gítették, ami a jövő szempontjából fon-
tos előrelépést jelenthet. 

- Ismerted a csapat játékát, a taktikát 
ahogyan játszottak.

- Igen, már igyekeztem is változtatni 
a védekezésen, de nehéz begyakorolni, 
hiszen kevés az idő és hirtelen sok új do-
loggal nem is akarom terhelni a játéko-
sokat. Lépésről lépésre haladunk.

- Egy kész csapatot kaptál az új iga-
zolásokkal, és ha tetszik, ha nem,  el kell 
fogadni.  Ha most cserélne  a klub játé-
kosokat,  az újak  nem játszhatnának a 
nemzetközi kupában.

- Igen, ezt jól mondod. 16 játékost le-
hetett nevezni. Ha most cserélnénk játé-
kosokat, az veszélyes lenne, kisebb lenne 
a rotáció,  sokkal több feladat hárulna a 

maradókra, hiszen az újak va-
lóban nem vehetnének részt az 
EuroCupban. 

- Mint minden évben cél a 
magyar bajnoki cím és a Ma-
gyar Kupa megvédése. 

- A célok maradtak és ehhez 
jön még az, hogy a nemzetközi 
kupában minél jobb mérkő-
zéseket játsszunk.  A magyar 
bajnokság kiélezettebb lett. A 
Körmend, a Sopron, a Szom-

bathely is nemzetközi porondon edző-
dik, de évek óta a Paks és az Székesfe-
hérvár is erős csapat.

- A kosárlabda utánpótlásra van rálá-
tásod, hiszen az U-18, U-20-as csapattal 
dolgoztál. Nem kell sokat gondolkodni, 
hogy a klubnál ki saját nevelésű. Pór Pé-
ter, aki itt játszott, most itt edző. 

- Valóban, itt jártam végig a rang-
létrát játékos koromban és edzőként is. 
Szolnokon az utóbbi években egyre ko-
molyabb munka folyik a sportiskola és 
az Olaj KK között. Sikerült egy 6-7 fős 
magyar magot 16-20 éves korosztályban 
kinevelni. Itt edzenek, itt tanulnak, fo-
lyamatos munkával rájuk 2-3 év után 
lehet számítani, a csapatoknál a magyar 
magot adhatják.

A válogatott U20-as csapat edzője-
ként pedig kijutottunk a jövő nyári Eu-
rópa-bajnokságra, ahol ott van a szolno-
ki csapatból Peringer Balázs.        

(K. A.)

2012 decemberében távozott, majd 2015 október végén visszatért. Nem sza-
kadt el a csapattól, a kosárlabdától, hiszen szinte minden mérkőzésen ott ült a 
lelátón. Legutóbb nem a felnőtteknél, hanem az U18 és az U20-as csapatnál vol-
tak teendői. Amikor beszélgettünk az Avtodor Saratov mérkőzésen vagyunk túl, 
sikerrel. Nagyon kellett ez a győzelem a csapatnak és a szurkolóknak is, hiszen 
négy veresége volt a Szolnoknak az EuroCupban.                                          (Foto: MJ)

Befejeződött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhi-
vatal épületeinek energiahatékonysági fejlesztése. A 100 szá-
zalékos támogatási intenzitású fejlesztési forrást a kormány-
hivatal a tulajdonában lévő ingatlanok energiahatékonysági 
korszerűsítésére fordíthatta, melyek a következők: Szolnok, 
Indóház út 8.,Verseghy út 9., Kossuth Lajos út 6-8., Ady Endre 
út 37., Vízpart krt. 32. 1-es és 2-es labor és Jászberény, Jásztele-
ki u.16. A projekt beruházási költsége 685 millió forint volt. A 
fejlesztések nagymértékben csökkenti a kormányhivatal ener-
giaköltségét.

***
Közel 100 millió forint támogatásból elkészült a Jász-Nagy-

kun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Rehabilitációs Szakigaz-
gatási Szervének elhelyezését szolgáló Szolnok, József Attila út 
46. szám alatti épület korszerűsítése. 

A csaknem 70 kilométeres vasúti pályán óránként 160 ki-
lométeres sebességgel haladhatnak a vonatok, korszerű bizto-
sítóberendezéseket telepítettek, öt állomáson peronaluljárókat 
építettek, a vonal mentén közúti alul- és felüljárók készültek. 
Magyarország legnagyobb vasúti beruházása közel 121 milliárd 
forintba került.

2007-2013 közötti európai uniós költségvetési időszakban 
540 kilométer vasúti pálya épült, illetve korszerűsödött az or-
szágban. Elkészült 73 állomás és megállóhely, 40 közúti alul- és 
felüljáró, 42 gyalogos felüljáró, 60 peron, 173 ezer négyzetmé-
ter zajvédő fal és 6100 P+R parkolóhely.  2016-ban mintegy 130 
kilométer hosszú vasútfejlesztés kezdődik.

A decemberi menetrendváltozástól felújított szerelvények 
közlekednek a szakaszon, majd elkezdődik a kisújszállási, a 
karcagi és a püspökladányi állomásépületek felújítása.

Átadták a Szajol-Püspökladány vasútvonalat Szolnoki épületek korszerűsítése

Készült a Széchenyi -lakótelepen egy 
nem reprezentatív kutatás a szemüvegek 
leggyakoribb gyilkosairól. A kutatás ta-
nulságos eredményei a következők:

A szemüvegek legnagyobb ellensé-
gei saját viselőik. Az egykezes fel-levétel 
megviseli a szárakat. A zsebben, táskában 
tartott szemüvegek élettartama is töredé-
ke annak, amit tokban tartanak viselési 
időn kívül.  Nagy ellenségei a szemüve-
geknek a kisgyerekek és a kutyák.  Míg 
a kisgyerekek egy mozdulattal képesek 
kettétörni, addig a kutyusok előszeretet-
tel rágcsálják meg gazdijuk szemüvegét. 

A harmadik leggyakoribb ok a saját 
fenekünk. Heti rendszerességgel hoznak 
be a Széchenyi Optikába eltört szemüve-
geket, melyek a kanapén felejtve lelték 
halálukat. Az ágy mellé letett, majd ráta-
posott szemüvegek is a sor elején állnak. 

A házilag pillanatragasztóval, dróttal 
„megjavítgatott” szemüvegek sem ja-
víthatók többé. Célszerű szakemberrel 
végeztetni a szemüveg beállítását, javí-
tását, hiszen a hozzáértő kezek gyakran 
a reménytelennek tűnő szemüvegekbe is 
új életet képesek lehelni. A Széchenyi-
városrész lakói részére december végéig 
ingyenes szervizt és ultrahangos tisztí-
tást biztosít a Széchenyi Optika.  És ne 
feledje: A szemüveg érték, vigyázzon rá!

Bozsó Andrea
látszerész, Széchenyi Optika

Szemüveg-gyilkosok
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Október végén került a MÁV FC, NB II-es labdarúgócsapat kispadjára Csábi József, aki a nyolcvanak években játékosként volt 
a szolnoki csapat tagja. Pályafutása sikeres volt, hiszen a Honvéd játékosaként többszörös magyar bajnoki cím tulajdonosa, a 
kilencvenes években tízszer vehette fel a válogatott mezt és 2013-ban, egy alkalommal a válogatott szövetségi kapitányaként is 
dirigálhatta a nemzeti tizenegyet. Az elmúlt évekről és a Szolnok csapatáról beszélgettünk.

- Hosszú kitérő után visz-
szatértél Szolnokra. 

- Valóban így van.  A vá-
logatottságom után légiós-
kodtam Izraelben, de amikor 
hazajöttem  még játszottam 
az NB I-ben. 2001 tavaszán 
fejeztem be az aktív labdarú-
gást az első osztályban. Még 
abban az évben felkért a szol-
noki labdarúgócsapat akkori 
tulajdonosa, hogy vállaljam 
el az edzői posztot. Akkor 34 
éves voltam, és ahogy vissza-
emlékszem, ma sok mindent 
másképpen csinálnék, de a ti-
zenegyedik helyről felhoztam 
a csapatot a negyedik helyre. 
Ettől kezdve az edzői pályán 
vagyok, minden szinten meg-
fordultam és elmondhatom, 
hitelesen rálátok a magyar 
labdarúgásra.

Minden szerénytelenség 
nélkül kijelenthetem, hogy 
ahová betettem a lábam, akár 
játékosként, akár az edzői 
poszton, mindig történt vala-
mi pozitívum. Elégedett va-
gyok a sorsommal, biztosan 
lehetett volna jobb is, de per-
sze rosszabb is. Sokat tettem 
azért, hogy most itt lehetek. 
Elvégeztem a Testnevelési 
Egyetemet, dolgoztam a vá-
logatottnál, és büszke vagyok 
arra, hogy ülhettem a váloga-
tott kispadján. Hálás vagyok 
a családomnak, hiszen nagy 

szerepet vállaltak abban, 
hogy  idáig jutottam.

Voltak persze hullámvöl-
gyek.  Edzőként a nyíregy-
házi és a Honvéd csapatánál 
sem úgy alakultak a dolgok 
ahogyan azt szerettem vol-
na, de a történések engem 
igazoltak. Volt ahol kicsit el-
kapkodtam a döntést, de volt, 
hogy nem fogadtam el a tulaj-
donos koncepcióját.

- Most itt a lehetőség Szol-
nokon. Hogyan látod a csapa-
tot?

- Nagy ambícióval érkez-
tem a városba még áprilisban, 
mint a klub szakmai igazga-
tója kezdtem el dolgozni, az-
tán úgy alakult, hogy október 
végén a kispadra kerültem. 
Úgy látom, hogy több van eb-
ben a csapatban, mint a tizen-
kettedik hely. Erős a keret, de 
szerkezetileg változtatni kell. 
Többen vannak egy poszton 
és vannak hiányposztok. Ne-
héz így beugrani a bajnokság 
közben, de látom a hibákat és 
amiken tudok javítok. Nem 
könnyű a feladat, de remé-
lem sikerül. Pozitívum, hogy 
mint sportigazgató átlátom 
az egyesület felépítését, az 
utánpótlás összehangolását a 
felnőtt csapattal.

- Igen, az utánpótlás. Mi-
lyen a helyzet a Mávnál?

- Az elmúlt években nagy 
erőfeszítések történtek, új 
pályák épültek, és sok gyerek 
sportol. Több mint 300 iga-
zolt játékosunk van és még 
több óvodás vesz részt a prog-
ramunkban. Ebben az évben 
indítottunk a Széchenyin, a 
Piros iskolával közösen az 
ötödik évfolyamon egy foci-
osztályt, ahová jövőre szintén 
várjuk a gyerekeket. Azt lá-
tom, hogy minden téren jó az 
irány Szolnokon. 

- Hogyan látod a mai focit? 

Most nehezebb dolgozni a fi-
atalokkal, mint annak idején 
veletek volt?

- Más világ van, mind 
társadalmilag, mind gaz-
daságilag megváltozott sok 
minden. Mások a szabályok, 
a gyerekeknek sokkal több 
a lehetőségük. Sok a konku-
rencia a sporttal szemben, és 

mint tudjuk, Szolnokon több 
sikersportág is van, ami na-
gyon jó. Nehezebb megtar-
tani a fiatalokat, éppen ezért 
olyan irányt kell mutatni, 
hogy van út a felnőtt csapat-
hoz.

- Van út az NB II-be vagy 
lesz út majd az NB I-be? Ez 
utóbbihoz sok pénz kell?

- Sportigazgatóként azt 
gondolom, hogy támoga-
tási szempontból nagyok 
a különbségek az első és a 
másodosztály között. Igen, 
több pénz kell hozzá, de nem 
mondtunk le róla.

Kővári Anna

Elégedett vagyok a sorsommal

Hová menjünk?
2015. november 11-től  december 8-ig:   

XIX. Őszi Szolnoki Művészeti Hetek  
(Helyszínek: Aba-Novák Agóra Kulturális Központ,  

Megyeháza Díszterme, Szolnoki Főiskola) 
2015. november 27-én:   

Itt-Honi Népzenei és Néptánc-találkozó (Agóra)
2015. november 25-én 19 óra:  

Szabadi Vilmos – hegedű és Megumi Shimanuki – zongora  
(Japán) közös koncertje. Műsoron: Ludwig van Beethoven, Ri-
chard Strauss és Bartók Béla művei  (Megyeháza Díszterme)

* * *
2015. december 2-án 19 óra:  

Csík zenekar koncertje (Szolnoki Főiskola)
* * *

2015. december 8-án 19 óra: 
 Vásáry Tamás Kossuth-díjas zongoraművész, Beavató  

koncertje. Műsoron: Ludwig van Beethoven szonáták (Agóra)
* * *

2015. november 28-tól december 31-ig:  
Adventi falu a Kossuth téren

2015. december 1-től december 24-ig:  
Karácsonyi falu a Hild János téren

2015. december 31-én Szilveszter a Kossuth téren

A tizenharmadik forduló után a Szolnoki MÁV FC 
a 12. helyen áll a tabellán, 5 győzelemmel, 6 vere-

séggel és 2 döntetlennel.


