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Áldott karácsonyt és  
sikerekben gazdag boldog 

újévet kíván a  
„Széchenyi-lakótelepért”  

Egyesület.

A Mikulással találkoztak a gyere-
kek a Hild Viktor Könyvtárban, 

de a „Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület is megrendezte hagyo-

mányos Mikulás ünnepségét, ahol 
250 gyermek vehetett át ajándék-

csomagot.

A férfi kosárlabda Európa Kupa kilencedik fordulójában Olaj 
KK - Besiktas: 85-67. Pór Péter edző történelmi jelentőségű siker-
nek nevezte a győzelmet, óriási eredménynek a továbbjutást a szol-
noki és a magyar kosárlabdázás életében. Az utolsó kör eredmé-
nyétől függetlenül a szolnoki Olaj bejutott a legjobb 32 csapat közé.

 A  Kossuth tér karácsonyi díszkivilágításához 5 km fényfüzért 
használtak fel. A karácsonyfa 8 méter, az adventi koszorú 5 méter át-
mérőjű, melyhez 600 kg fenyőt, 100 kg örökzöldet, 100 méter díszítő-
szalagot, 20 kilogrammnyi drótot, 20 méter díszítőhálót, 100 óriásto-
bozt és díszgömböket használtak. Tömege megközelíti az egy tonnát.

Milliárdos kórházi fejlesztések
Befejeződött, a több mint 7,7 milliárd 

forintos fejlesztés a Jász-Nagykun-Szol-
nok Megyei Hetényi Géza Kórházban. 
Az új épületegyüttes - ahová a 7 emele-
tes szárnyból költöznek majd át az osz-
tályok - a régi sebészetet zárt folyosóval 
köti össze. A 90 százalékos uniós for-
rásból, 10 százalékban a Magyar Állam 
támogatásával megépült új épületben 
a központi betegirányító egység, a szü-
lészet-nőgyógyászat, a csecsemő- és 
gyermekgyógyászat, a fül-orr-gégészet 
és a szájsebészet, valamint a szemészeti 
osztály kapott helyet. Három új műtőt 
alakítottak ki, és a betegek hatékonyabb 
diagnosztikai ellátása érdekében három-
szintes radiológiai osztályt  is létrehoztak. 

A MÁV Kórházban közel 320 millió 
forintból, 100 százalékos támogatottság-
gal alakítottak ki központi fizikoterápiás 
egységet, fejlesztették az infrastrukturá-
lis hátteret és új eszközöket vásároltak. A 
mozgásszervi rehabilitációs osztályok fej-
lesztését célzó beruházás részeként meg-
történt az intézmény akadálymentesítése.

Tavasszal kóstolhatjuk a Zounok sört
Interaktív sörmúzeum és hozzá kap-

csolódó kulturális tér nyílik tavasszal a 
szolnoki városháza pincéjében. A projekt 
gazdája, a Szolnoki Városfejlesztő Zrt., 
mintegy 500 millió forint uniós támo-
gatást nyert 2011-ben a pince jelenlegi 
állapotának kialakítására, később pedig 
további 65 millió forintot szintén uniós 
forrásból a sörárium kialakítására.  A 
fejlesztés során statikailag megerősödött 
a városháza épülete, megoldódtak szige-
telési problémái.

A Sörárium egyedülálló múzeum és 
közösségi tér lesz, érintőképernyős esz-
közökkel, viaszbábokkal és egyéb, turisz-
tikai élményt fokozó elemekkel mutatja 
be a sörfőzés hagyományait. Kiállítótere-
ket, látványsörfőzdét alakítanak ki, ahol 
a helyben főzött Zounok nevű sört meg 
is kóstolhatjuk.

A városfejlesztésben is jelentős szere-
pet játszik a projekt, hiszen ezzel a be-
ruházással a városháza műemlék jellegű 
épületének régóta húzódó rehabilitációja 
is megoldódott.

Döntött a kormány a közúti beruházásokról
A kormány döntött a Modern Városok Program 

keretében az uniós pénzből nem finanszírozható 
főutak fejlesztéséről, az erről szóló kormányhatá-
rozat a Magyar Közlönyben jelent meg.  2017 és 
2019 között 579 milliárd forint jut útépítésekre. 
Állami forrásból épülhet meg többek között Sop-
ron, Szolnok, Békéscsaba felé a gyorsforgalmi út. 
A határozat szerint megvalósul az M4 gyorsfor-
galmi út M0-Abony-Törökszentmiklós közötti 
része, az M44-es gyorsforgalmi út Kecskemét-
Nagykőrös-Békéscsaba közötti szakasza.



- Ekkora összeget útépítés-
re talán még soha nem fordít-
hatott a város.

- Nem bizony, ezért is fon-
tos kiemelnem, hogy a kor-
mányzat milyen komoly se-
gítséget nyújt nekünk ehhez. 
A programban elsősorban 
azokat a nagyobb volume-
nű, összetettebb útfelújítá-
sokat, járdaépítéseket vettük 
bele, melyeket önerőből nem 
tudtunk volna finanszíroz-
ni. Így például teljes hosz-
szában új burkolatot kap az 
Ady Endre út, de fontos lesz 
a közlekedési helyzet javítá-
sában a Pozsonyi út és Szán-
tó körút kereszteződésénél 
lévő körforgalomnál épülő 
kanyarodó sáv. Ennek a lé-
nyege az lesz, hogy aki a Szé-
chenyi-városrész felé megy a 
Várkonyi tér irányából, an-
nak már nem kell bemennie 
a körforgalomba. A Széche-
nyin egyébként az Aranyi 
Sándor út kap új burkolatot 
ennek a támogatásnak kö-
szönhetően, de hosszú a lis-
ta, hamarosan megismertet-
jük a szolnokiakkal, merre is 
építkezünk ebből a támoga-
tásból.

- Bő egy esztendő telt el 
azóta, hogy a jelenlegi ön-
kormányzat munkába állt. 
Hogyan ítéli meg ezt az idő-
szakot?

- Meglehetősen mun-
kásnak és eseménydúsnak. 
Rengeteg olyan döntést hoz-
tunk, melyekkel folytattuk 
az elmúlt évek dinamikus 
fejlődését. Elegendő csak 
a Modern Városok Prog-
ramját említenem, melynek 
részeként eddig nem látott 
fejlesztések kezdődnek ha-
marosan.

- Kiemelne néhányat? 
Ezeknek az előkészítése hol 
tart?

- A tiszaligeti strand átépí-
tése, a MÁV Strand felújítása 
és újbóli üzembe helyezése, a 
Véső úti sportlétesítmény tel-
jes felújítása, az egykori vár 

területének rehabilitációja, 
hajókikötő a Tiszán, az M4-
es megépítése Budapest és 
Szolnok között, az ipari park 
bővítése mind-mind olyan 
fejlesztés, ami hatalmas  
lökést ad városunknak. Az 
előkészületekkel haladunk, 
egyeztetünk a tervezőkkel, 
igyekszünk mindennel vé-
gezni, mire indulhatnak az 
építkezések.

- Visszatérve a közgyű-
léshez, mennyire nehéz kon-
szenzust teremteni a vitás 
kérdésekben?

- A képviselők döntő 
többsége mindenben part-
ner, ami a város fejlődését 

segíti. Én komolyan hiszek 
abban, hogy amikor egy vá-
ros gazdasága erősödik, az 
uniós támogatásoknak és 
a kormányzat pozitív hoz-
záállásának köszönhetően, 
akkor elsősorban a konst-
ruktivitás visz előre. Van aki 
folyamatosan kritizál és el-
utasít, de szerencsére a köz-
gyűlésben fideszes többség 
van, így nem jelent problé-
mát a fejlesztések folytatása. 

- Sokan várják a REPtár 
megnyitását. Hogyan áll a 
város legnagyobb turisztikai 
beruházása?

- Az utolsó simításokat 
végzik az építők, s ha min-
den a terveink szerint alakul, 
akkor tavasztól a nagykö-
zönség számára is látogat-
hatóvá válik ez a különleges 
gyűjtemény. Ne feledjük, 
ilyen nemhogy Magyaror-
szágon, de még a környe-
ző országokban sincs, sőt, 
Európában is csak nagyon 
kevés! Márpedig a repülő-
gépeken, helikoptereken túl 
a szimulátorok, a 4D-s mozi 
együttesen olyan egyedülál-
ló élményt nyújtanak majd, 
ami reményeink szerint az 
ország egész területéből, sőt, 
még külföldről is idehozza a 
repülés szerelmeseit. 

(PE)
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November 25-én tartotta az évente 
egyszer esedékes közmeghallgatással 
egybekötött munkaterv szerinti ülését 
Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése. 

A képviselő-testület három ponton  
módosította a helyi adókról szóló ren-
deletet. Azok a vállalkozó háziorvosok 
és védőnők, akiknek éves adóalapja a 20 
millió forintot nem haladja meg, helyi 
iparűzési adómentességet kapnak. A má-
sik fontos változás az, hogy a 150 négy-
zetméternél kisebb üdülők után nem kell 
építményadót fizetni akkor, ha azt életvi-
telszerűen használják. A harmadik mó-
dosítás pedig az, hogy jelenlegi 200-ról 
350 forintra emelik az éjszakánként fize-
tendő idegenforgalmi adót. Az előterjesz-
tő Szabó István  alpolgármester elmond-
ta, hogy ez az adó nem a szolnokiakat 
terheli, hanem az idelátogató turistákat. 
Hozzátette; az idegenforgalmi adó jelen-
legi maximális mértéke 504 forint, így az 

éjszakánként esedékes 350 forint méltá-
nyos összeg. Tóth Istvánné (független) 
már a napirend tárgyalásakor bejelentet-
te, hogy a baloldali frakció mindhárom 
módosítást támogatni fogja, egyúttal 
javasolta, hogy az idegenforgalmi adó 
emeléséből származó plusz bevételt a vá-
ros az ágazat fejlesztésére fordítsa. Ennek 
nincs akadálya, sőt ez a cél – tette hozzá 
Szalay Ferenc. A polgármester elmondta, 
hogy az idegenforgalmi adó növelésével 
12,5 millió forint többletbevételhez jut a 
város, mert minden egyes forint mellé az 
állam hozzátesz másfél forintot.

Nem tervez emelést a piaci helypén-
zek, bérleti díjak és a temetői kegyeleti 
közszolgáltatási árak esetében az üze-
meltető Szollak Kft. Mindez abból a be-
számolóból derült ki, amely a vásárok és 
piacok, valamint a temetői létesítmények 
működtetéséről szólt. A Jobbik szerint 
viszont, ha versenyhelyzet alakulhatna 

ki, akkor a kegyeleti közszolgáltatások 
díjai mérséklődnének. Reagálásként 
ugyanakkor elhangzott, hogy a szolno-
ki temető árai, összehasonlítva a megyei 
jogú városok díjaival, a középmezőnyben 
helyezkednek el.

A személyes ügyek mellett főként köz-
lekedési problémák kerültek terítékre az 
évente egyszer esedékes közmeghallgatá-
son. A nyílt fórumon öten éltek a közér-
dekű felszólalás lehetőségével.

(MPA)

Mozgalmas időszak elé néz Szolnok városa 2016-ban. Szalay Ferenc polgármester a fejlesztések közül kiemelte azt a 
négymilliárd forint értékű útépítési programot, amit a Modern Városok Programon keresztül támogat a kormány, s mely 
az előttünk álló esztendő talán legnagyobb volumenű beruházása.

Módosították a helyi adókról szóló rendeletet

A fejlődés nem áll meg, Szolnok tovább épül

2016. január 17-én Szolnokon, a 6. vá-
lasztókerületben (Alcsisziget, Kocsoros, 
Kertváros) időközi választást tartanak. A 
korábbi képviselő, Dr. Nemes András le-
mondott, a helyére a Fidesz KDNP Rezák 
Lászlót, az egykori sikeres kosárlabdaedzőt 
kérte fel, aki évtizedek óta Szolnokon él.

A Mikulást várták a gyerekek a Szent-Györgyi Albert Általános  
Iskolában. A „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület rendezvényén  
Szalay Ferenc elnök is köszöntötte a gyerekeket.
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RÖVIDEN
Közös sajtótájékoztatón ismertette a 2007-2013-as uniós ciklus megyénkben meg-

valósult fejlesztések eredményeit Dr. Bene Ildikó megyei fejlesztési biztos, országgyű-
lési képviselő és Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke.

2015. november 28-án került sor a Széchenyi István Gimnázium szalagavató ünnepségére. 
Miután Deák László igazgató feltűzte a szalagokat, a végzős diákok a hagyományokhoz híven 

keringőt táncoltak.

A fejlesztési biztos elmond-
ta, hogy 8.900 milliárd forint 
felett járnak már a 2007-2013-
as uniós fejlesztési ciklus ki-
fizetései. November végéig 
teljesítette a Miniszterelnök-
ség az éves kifizetési tervet,  
decemberben további száz-
milliárdok kiáramlása vár-
ható a magyar gazdaságba. 
A 2007-2013-ig tartó progra-
mozási időszakban 8200 Mrd 
Ft-os kerettel rendelkezett 
Magyarország. Az eddig jó-
váhagyott támogatások felét 
közlekedésfejlesztési (3.383 
milliárd Ft), illetve környe-
zetfejlesztési projektek (1.568 
milliárd Ft) teszik ki. A vál-
lalkozások 1.654 milliárd Ft 
támogatásban részesültek, 
ami közel 43 ezer támogatott 
projektet jelent. A támoga-
tások kedvezményezettjeit 
tekintve az önkormányzati 
és költségvetési szervek pro-
jektjei meghaladják az 5.000 
milliárd Ft-ot. 

Megyénkbe a 2007-2013 
közötti időszakban 686 mil-
liárd forint érkezett. A Mi-
niszterelnökség december 2-i  
kimutatása  szerint a kilen-
cedikek vagyunk a megyék 
rangsorában a 2015-ös kifize-
tések tekintetében, ez az ösz-
szeg eddig 66,57 Mrd Ft.

Kovács Sándor tájékoztató-
jában elmondta, hogy a  2014-
2020-as időszakban a megyei 
önkormányzatok tervezési 
jogkörében készült fejlesz-
tési programok a Terület- és 
Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) keretében ke-
rülnek felhasználásra. Jász-
Nagykun-Szolnok megyében 
a TOP forrás: 53,78 milliárd 

forint. A TOP első pályázati 
kiírásai idén, a további ki-
írások is 2016. első félévében 
megjelennek - tette hozzá.

Elmondta, hogy a 2014-
2020-as fejlesztési ciklus for-
ráselosztása nem Szolnok 
központú, hanem  minden 
térségnek egyenletes fejlődést 
biztosítanak. Hangsúlyozta, 
hogy minden projektnél el-
sőbbséget élvez a gazdaságfej-
lesztés, ez a pályázat 60 száza-
lékát kell, hogy kitegye. 

Kovács Sándor kiemelte, 
hogy ez az európai uniós fej-
lesztési időszak jobban elő-
készített programokat tar-
talmaz, hiszen már két évvel 
ezelőtt felmérték az igényeket, 
egyeztettek az önkormányza-
tokkal. A megye minden te-
lepülésének a fejlesztési terve 
kész, így ha kiírásra kerülnek 
a pályázatok, azok azonnal 
benyújtásra kerülnek. 

(ka)

2016-ban 10 milliárd forint állami pénzt szánnak az illetékek és eljárási díjak eltörlésére.  Az 
ügyintézés megkönnyítése jön a közigazgatásban, számos igazolvány  kiállítását illetékmentessé 
teszi a kormány, illetve egyes eljárásoknál a szolgáltatási díjat is eltörlik.  

Az illetékek közül többek között a következőek lesznek ezentúl ingyenesek: vállalkozói iga-
zolvánnyal, üzlet működési engedéllyel kapcsolatos eljárás, személyi igazolvány és lakcímkártya 
igénylés, családi állapot változás miatti névváltoztatás, az ellopott okmányok pótlása, a moz-
gáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos eljárás, oktatási igazolványok igénylése,  
a gépjárművezetői engedély kiadása első alkalommal, az erkölcsi bizonyítvány évente négy al-
kalommal, a cégkivonat, cégbizonyítvány,  a cégmásolat kiállítása  illetve a cégnyilvántartásban 
szereplő elektronikus céges okiratok megküldése a cégtagoknak és cégképviselőknek. 

Áder János köztársasági 
elnök tartott előadást a IX. 
Alföldi Tudományos Tájgaz-
dálkodási Napok konferenci-
áján, Szolnokon. Az államfő a 
globális felmelegedés minden 
ágazatot érintő hatásairól 
beszélt. Mint mondta, a Föld 
népessége 2050-re várhatóan 
9 milliárd, ezzel együtt pedig 
nő a fogyasztás. A hihetetlen 
mennyiségű többletenergia 
felhasználásnak a növekvő 
szén-dioxid kibocsátás a vég-
eredménye. A köztársasági 
elnök szerint egyre kevesebb 
időnk van a cselekvésre.

A Zagyva gátjának bal 
parti megerősítését végezték 
el a vízügyi szakemberek. A 
Városmajor úti vasúti töltés-
től 300 méteres szakaszon a 
védvonal állékonyságán ja-
vítottak több ezer köbméter 
agyag bedolgozásával, a men-
tett oldalon pedig zárt szivár-
gó rendszert építettek ki. A 
KÖTIVIZIG azt tervezi, hogy 
itt is megépüljön a jobb parti-
hoz hasonló sétány és támfal 
uniós pályázati forrásból.

A Kossuth téren az Adven-
ti falu 25 faházban kézműves 
termékekkel és gasztronó-
miai élményekkel várja az 
embereket december 31-ig. A 
Hild téren és az Agóra köz-
ben pedig 76 faházban, a Ka-
rácsonyi faluban december 
24-ig vásárolhatunk.

Hatodszor is meghirdette 
karácsonyi pályázatát a JNSZ 
Megyei Önkormányzat. Eb-
ben az évben a rajzok és fotók 
mellett kézműves termékeket 
is várnak. A december 27-ig 
beérkezett alkotásokat, me-
lyek a Facebookon is követ-
hetők, zsűri értékeli. Részle-
tek: www.jnszm.hu 

Tűzmadár címmel rendezi 
hagyományos újévi koncert-
jét a Szolnoki Szimfónikus 
Zenekar. 2016. január 9-én a 
Városi Sportcsarnokban töb-
bek között felcsendül Verdi 
Nabuccója, Edvard Grieg 
Peer Gyntje, Sztravinszkij 
Tűzmadara és Karl Jenkins 
Requiemje is. Vendég a Ma-
gyar Nemzeti Balett és a Pé-
csi Balett, a Nagyvárad Tánc-
együttes, a Nemzeti Énekkar, 
a Szolnoki Bartók Béla Ka-
marakórus és a Magyar 
Táncművészeti Főiskola. 

A Tisza Mozi Kft. „Hatvan 
év múltán” címmel pályáza-
tot ír ki az 1956-os forrada-
lomról szóló filmek készítésé-
re, amelyen hivatásos és nem 
hivatásos filmkészítők indul-
hatnak. Részletes információ 
a www.tiszamozi.hu oldalon 
található.

Hamarosan kiírásra kerülnek az uniós pályázatok

Több igazolvány lesz ingyenes januártól
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Közös karácsonyi ünnepséget tartottak a Széchenyi Nyugdíjas Klub tagjai a Zöldházban. A meghitt ünnepségen 
ott volt Kormosné Szombati Márta, a városrész önkormányzati képviselője, Szkiba Tibor parókus és eljött a megyei 
nyugdíjasok egyesületének vezetője, Demény Istvánné.

A klubvezető, Szűcs Kata-
lin mindenről gondoskodott. 
A feldíszített karácsonyfa 
mellett megterített asztalnál 
verset mondtak, énekeltek a 
klubtagok. 

Az elmúlt évek emlékei 
karácsony közeledtével fel-
erősödnek. Egyre többük-
nek vannak fájó emlékei, de 
a gyermekek, az unokák és 
persze a klubban lévő bará-
tok segítenek kicsit feledtetni, 
vidámmá tenni a minden-
napokat és a karácsonyvárás 
pillanatait. A klubvezető is 
a szeretet és a békesség ün-
nepének nevezte karácsonyt. 
Köszöntőjében beszélt a régi 
hagyományokról, a betlehe-
mezésről és arról is, hogy Ma-
gyarországon először 1824-
ben Brunszvik Teréz díszített 
karácsonyfát. 

Az asztalnál egyetlen férfi 
ül, Török Tamás. Azt mond-
ja, a 28 hölgy között ketten 
vannak „fiúk”, de most az ün-

nepségen csak egyedül van. 10 
éve jár a klubba, itt vannak a 
barátok, ismerősök. Hogy hol 
vannak a nyugdíjas férfiak?

- Nem szívesen jönnek, én 
azt hiszem sokan nem látják 
be, hogy megöregedtek, talán 
szégyellik a korukat. Több 
éven át egy belvárosi klub tag-
ja is voltam, ott sokkal többen 
voltunk, és több volt a férfi 
is. Igaz, hogy ott többet utaz-
tunk, itt az átlagéletkor sze-
rintem bőven a 65, 70 év felett 
van, így kevesebbet kirándu-
lunk már. Nem a lakótelepen 
élek, de kéthetente szívesen 
jövök a klubba. A jövő évi 
programot január elején állít-
juk össze, mindenki elmondja 
a kívánságát, aztán döntünk, 
hogy mit valósítunk meg.

Török Tamás elmondta, 
hogy sokuk magányos, de itt 
a klubban barátokra leltek, 
jól érzik magukat. Hozzáte-
szi, hogy a nyugdíjasok élete 
nem könnyű, hiszen nehéz 
volt ezt az életet megszokni, 
amikor kevesebb pénzből egy 
alacsonyabb életszínvonalat 
tudott biztosítani magának. 
Hozzátette, ezt tudomásul 
kell venni, élni kell és nem pa-
naszkodni.

Czakó Lászlóné, Jolika 
néni a legidősebb klubtag. A 
maga 86 évével a Kőrösi út-
ról jár be a Zöldházba, ahol 
nagyon jól érzi magát. Azt 
mondja itt megnyugvást talál. 

- 17 éve vagyok tag. A fér-
jem 30 éve halt meg, de közel 
vannak a gyerekek, az unokák, 
a 12 testvéremből már csak ha-
tan élnek. Nyáron szerveztek 
egy családi összejövetelt, ahol 
24-en ültük körbe az asztalt. 
Nagyon jó volt együtt lenni. 
Csak azt tudom mondani, 
hogy fontos a kitartás, és az, 
hogy találjuk meg az örömöt 
mindenben.

(K.A.)

Kis karácsony, nagy karácsony
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Ha krízishelyzetben van, magányos, hívja mobilról is a 
116-123 ingyenes, lelki elsősegély telefonszámát.

A vasútvonal korszerűsítésével megújultak a hidak is
Átadták a Szolnok-Szajol vasútvonal korszerűsített szaka-

szát, a kivitelezés közel 20,7 milliárd forintból, 85 százalék-
ban uniós és 15 százalékban hazai forrásból valósult meg. A 
vasúti fővonalon naponta 200 szerelvény halad át és csaknem 
kétmillió ember közlekedését biztosítja. A beruházás során 
megújult 6,4 kilométeres kétvágányú vonalon óránként 160 
kilométeres sebességgel haladhatnak a vonatok. A projekt so-
rán összesen 532 méter műtárgy épült. Az ország egyik leg-
hosszabb vasúti hídját, a Tisza-hidat mindössze hét nap alatt 
cserélték le, de a beruházás során megújult a Zagyva-híd is.

NHSZ: immár az interneten is otthon
Hazánkban egyedülálló módon Szolnokon lehetett először inter-

netes felületen parkolóbérletet vásárolni. A szolnoki NHSZ technikai 
újítása ugyan az élet más területein már közismert, de a közszolgáltatá-
soknak ebben a szegmenségen még senki nem próbálta ki az országban. 
Lits László ügyvezető igazgató szerint nagyon fontos, hogy az internet 
adta előnyöket szolgáltatásaikban is kihasználják.

- Amikor elindítottuk weboldalunkon, a www.nhszszolnok.hu olda-
lon az internetes bérletvásárlás szolgáltatást, nagyon gyorsan népszerű-
vé vált. Mára ott tartunk, hogy a bérletek számottevő részét kényelme-
sen, az ügyfélkapun keresztül veszik meg a szolnokiak. Látva a pozitív 
tapasztalatokat, úgy döntöttünk, hogy tovább bővítjük az internetes 
jelenlétünket.

Az egyik nagy változás a Szolgáltató facebook-os oldala, ahol a szé-
leskörű tájékoztatás és informálás mellett lehetőség van egy interaktív 
kommunikációra is az ügyfelek és a Társaság között.

- Ma már minden szolgáltatás esetében jogosan elvárt a megfelelő 
kapcsolattartás. A mai technikai fejlődés, a közösségi portálok lehetővé 
teszik számunkra, hogy több tízezer ügyfelünk véleménye közvetlenül 
eljuthasson hozzánk. Nagyon sok értékes ötlettel, tapasztalattal gazda-
godtunk, így csak köszönettel tartozunk ügyfeleinknek azért, mert egy-
re többen használják az oldalt. Tisztában vagyunk azzal, hogy tevékeny-
ségünkkel hatást gyakorolunk a szolgáltatásainkkal érintett lakosságra. 
Többek között ezért is fontos számukra, hogy milyen visszajelzéseket 
kapunk, hiszen fejlődni, fejleszteni ezen tapasztalatok alapján tudunk.

Lits László nem titkolta, komoly pozitív változást vár a cég arculatát 
illetően.

- Úgy vélem, ha a szolgáltatásainkkal érintett lakosok jobban meg-
ismerik cégünk tevékenységét, ha érzik azt, hogy a véleményük számít, 
akkor jobban magukénak érzik ezt a vállalatot. Folyamatosan azon 
dolgozunk, hogy ügyfeleink minél elégedettebbek legyenek, minél több 
területen megkönnyítsük számukra az ügyintézést, a megrendeléseket, 
melyhez az internet nyújtotta lehetőségeket is kihasználjuk.
NHSZ Szolnok Zrt. Cím: 5000 Szolnok, József Attila utca 85., Telefon:(56) 511 420

Hild Viktor Könyvtár programjai
A Hild Viktor Könyvtár ünnepi nyitva tartása: 2015. december 28-
án  (hétfő) 12-18, december 29-én  (kedd) 10-18, december 30-án 

(szerda) 10-18 óra között.
Nyitás: 2016. január 04-én  (hétfő) 12 órakor.

2016. január 21-én 14 óra: Magyar Kultúra Napja szavalóverseny. 
Bővebb információk: 20 4023-774,  20 3673-457, http://hildvk.hu/                        

https://www.facebook.com/hild.viktor.hu

APRÓHIRDETÉSEK

Szolnokon, a Pletykafaluban eladó 2 szobás családi ház. Irányár: 5,5 M Ft. Kétszobás 
lakáscsere is érdekel. Tel.: 30/5915491.
Szolnokon, a Jubileum téren 49 nm-es, 2 erkélyes, alacsony fenntartási költségű lakás 
eladó felújított konyhával, fürdőszobával. Tel.: 70/329 3334.
A Széchenyi-lakótelepen 54 nm-es, 2 szobás, felújított lakás eladó. Tel.: 70/619 1174.
Elcserélném 1+2 félszobás nagykertes házam, 3 szobás, felújítandó panellakásra, 
akár a kilencedik vagy tizedik emeletire is. Költözés 2016. október. Tel.: 70/279 2212, 
20/546 5784.
Eladó vagy kiadó garázs a Daru úti garázssoron. Tel.: 70/248 4240.
Bútorozott szoba kiadó. Tel.: 30/848-2940.
Régi típusú fajáróka eladó. Tel.: 30/328 8149.
Gyermekágy kókuszmatraccal (nem rácsos) eladó. Ár: 13 eFt. Tel.: 30/239-1075.
Kosmodisk, gerinctartó, nyaktámasz gallér kedvező áron eladó. Tel.: 70/2433 588.

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

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

E-mail: info@gardenhotel.hu
gardenhotel@t-online.hu
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Gyermekkorom 
legszebb emlé-
kei közé tartozik, 
amikor szenteste, 
ismerős családok 
ajtaján bekopog-
va megkérdeztük: 
Szabad az Isten 
Fiát dicsérni? 

Mindig mindenki befogadott és mi el-
játszottuk Jézus születésének történetét. 
Máriapócson ma is a templom főterén 
felnőttek előadják a pócsi betlehemest. A 
színdarab mosolyt fakasztó része a pász-
torok játéka, a maguk félelmével, az öreg 
nagyothallásával, a házigazda fukarsá-
gának kifigurázásával. Ha ezeket a népi 
szokásokat elhagyjuk a pásztorjelenet-
ből, s maradunk a tiszta evangéliumi hit-
vallásnál, igazi karácsonyi gondolatokat 
kapunk.

A megtestesülés titka, vagyis, hogy 
az Isten Fia emberré lett, az nem a pász-
torok, nem az emberiség felismerése, 
kiokoskodása, hanem fentről adatott 
kinyilatkoztatás. Az Úr dicsőségében 
megjelenő angyal ezeket mondta: ”Nagy 
örömet hirdetek nektek és az egész nép-
nek: ma született az Üdvözítő Dávid vá-
rosában. Ő a Messiás és az Úr.” 

Az angyal, hogy szavát hitelessé tegye 
jelet adott a pásztoroknak: „kisdedet ta-
láltok pólyába takarva, jászolba fektet-
ve.” Az emberi természet már csak ilyen! 
Meggyengült hitünk nehezen fogadja a 
fentről kapott igazságokat, bizonyossá-
got keresünk. Mennyien utaznak el pél-
dául a spanyolországi Fatimába, az erdé-
lyi Csíksomlyóra, mert azt remélik, hogy 
magukon vagy másokon végbement cso-
da által tetten érhetik az Istent. Pedig a 
jelek idehaza, közvetlen környezetünk-

ben is megtalálhatók. Az anya, aki sze-
retettel fordul gyermeke felé, nem az is-
teni szeretetet mintázza? A sok adakozó, 
akinek megnyílik a szíve és támogatást 
ad a rászorulónak, nem az Isten irgalmát 
tükrözi elénk? 

A júdeai pásztorok miután látták a 
jászolt, s benne a pólyába takart csecse-
mőt, megbizonyosodtak az angyal szavai 
felől és híresztelni kezdték mindazt, amit 
megtudtak. Ők voltak az első evangélis-
ták, az örömhirdetők. Milyen bölcs az 
Isten! Nem filozofikus fejtegetésen ke-
resztül hirdeti meg a karácsony örömét, 
hanem egyszerű emberek által, hogy 
mindenki számára felfogható legyen. 
Nyissuk ki mindannyian a szívünket és 
megértjük a karácsony igaz titkát: „Úgy 
szerette Isten a világot, hogy egyszülött 
Fiát adta oda, hogy mindaz, aki hisz ben-
ne, el ne vesszen, hanem örökké éljen.” 

 Mindenkinek kívánok békés, örömte-
li, Istentől megáldott karácsonyt!.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Az egyik leg-
izgalmasabb te-
rületre érkezünk, 
ahol nehéz dön-
tést hozni: új vagy 
használt-autót ve-
gyünk? Mire ide 
eljutott a vásárló, 
tudja mekkora részletet tud vállalni. 
Rendelkezik költségvetéssel, ami mu-
tatja, hogy az autó összes kiadása, havi 
lebontásban milyen összeggel terheli a 
családi kasszát. Ezek a paraméterek már 
jól behatárolják azt a kört, amiben mo-
zoghat a vevő. 

Az új autó előnyeit nem kell ecsetelni: 
első tulajdonos, a négykerekű új, meg-
bízható, garancia és jótállás is van. Aki a 
biztonságra játszik, annak egyértelmű a 
szalonautó, ezt kevesek engedhetik meg 
maguknak, mert a válságot követően az 
itthon eladott új autók kb. 80 százaléka 
céges vásárlás. 

Közben a piac sokat változott, tíz évvel 
ezelőtt az új autó értékesítés 200 ezer fe-
lett volt  évente, míg 2014-ben 67 ezer új 
kocsit értékesítettek. Ezért a kereskedé-
sek között csak az életképesek maradtak 
fenn, sokat tisztult a terület és emelkedett 
a színvonal. 

Az új autóknál a legizgalmasabb kér-
dés az értékvesztés, amit sokan figyel-
men kívül hagynak. A használt autókkal 
foglalkozó weboldalakon érdemes utána-
nézni, hogy mennyi a kiszemelt típus 2-3 
éves ára, mert a számok igen mellbevágó-
ak lehetnek.

Innen könnyű átkötni a használt-au-
tókra, amelynek az egyik kisebb rizikó-
val rendelkező beszerzési helye a már-
kakereskedés. A legtöbb vezérképviselet 
üzemeltet olyan üzletágat, ahol különféle 
garanciákat is adnak az ellenőrzött hasz-
nált-autókra. Ez megnyugtatóbb módja a 
vásárlásnak, az itt alkalmazott árak kicsit 
magasabbak, de a biztonságnak ez az ára. 

A válságból a vevők is tanultak, hiszen 
sokan nyögik még ma is a hiteleiket. A jó-
zanodás két dologban is megnyilvánult: 
az egyik a csekély magánvevők száma, 
a másik a megnövekedett használt-autó 
behozatal.

Ezt a tendenciát a vezérképviseletek 
folyamatosan fekete propagandázzák, az 
ellenérv általában a környezetszennyezés 
és a korszerűtlen autók beözönlése típusú 
szöveg. A vevők igényeit persze nem tart-
ják szem előtt, a behozott autók között 
az egyik sláger a kb. egymillióba kerülő, 
hármas sorozatú BMW. Ennek kialaku-
lása nagyon egyszerű: erre van pénzük és 
igényük a vásárlóknak.

Benedek Attila  
/autoblogger.hu/

Júdeai pásztorok
Autóválasztási  

kisokos II.

Sziasztok! 
Használjátok ki a téli szünetet, pihenjetek, játsszatok és olvassatok sokat! Mindenki-
nek szép karácsonyt és boldog újévet kívánok!

Decemberi rejtvényem helyes megfejtője: Kiss Virág. Gratulálok a nyertesnek!

A Magyar Kultúra Napja, a Himnusz születésnapja január 22-e. 
Rejtvényem is ehhez kapcsolódik. 

Ki írta a Himnuszt?

Mióta ünnepeljük e jeles napot?

A megfejtéseket a gyermekkönyvtárban található ládikámba  
dobjátok!                                                                          Üdv. Leó

Ünnepi rendtartás 
December 18-án: 14 óra: Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya  

  meggyújtja a 4. adventi gyertyát
December 20-án: 9 óra: Reggeli istentisztelet, 10 óra: Liturgia
December 24-én:  8 óra:  Királyi imaóra, 21.30: „Éjféli mise”
December 25-én: 9 óra:  Reggeli istentisztelet,  

10 óra:  Ünnepi liturgia,  
17 óra:  Alkonyati istentisztelet

December 26-én és 27-én:  9 óra:  Reggeli istentisztelet,  
10 óra:  Ünnepi liturgia

December 31-én: 17 óra:   Év végi hálaadó liturgia
2016. január 1-jén: 10 óra:  Újévi liturgia
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„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 Gáborral
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 

December a latin ős-
kalendáriumban a 10. 
hónap volt, a neve is azt 
jelenti, hogy tizedik. 
Ez a hónap a pihenés, 
megbékélés és a jó han-
gulat jegyében telt el, 
az emberek a családi 
tűzhely köré húzódtak, 
és élvezték a jól végzett 
munka megérdemelt 
gyümölcsét. December 
már igazi téli hónap, 
amelyet a karácsonyra 
való felkészülés jelle-
mez. A mind rövideb-
bé váló nappalok, és a 
hosszabbodó, sötét éj-
szakák kedveznek a ti-
tokzatosságnak, illetve 
a rejtelmes jóslatoknak. 
Azt, hogy a székelynap-
tár szerint minek a hó-
napja december, megtudhatja, ha a rejtvényábra színezett mezőibe kerülő betűket 
összeolvassa az oszlopokat követve balról jobbra.
Vízszintes: 1. Cort Sivertsen ..., norvég hajós, aki a török ellen harcolt a dán és holland hadi-
tengerészet oldalán 7. ... közepe, épp a belseje 13. Arab-félsziget délnyugati államából való 14. 
Nőül magához köt 15. Keresztülbukó 17. Seprűn közlekedő személy, becézve 18. Halk zaj 19. 
Építés, építkezés széles körben használt, német eredetű szóval 21. Fátyol, angolul 22. André 
Romelle Young, Grammy-díjas amerikai hip-hop producer, rapper, színész művészneve (Dr 
...) 23. Meleg, bőrből, szőrméből készült kabát 25. Az 1951-ben alapított szolnoki Tiszamenti 
Vegyiművek cég neve, röviden 26. Séma belseje! 27. Vádli 29. University of Exeter, röviden 
30. Főképp mezőgazdasági tevékenységet folytató kollektív település 32. Szláv-magyar eredetű 
méltóságnév, viselője március 25-én ünnepli névnapját 34. Körömszínű vagy fekete drágakő 
35. Üzletekben működő fizetési terminál 37. Háborúban fogva tartott személy 38. Romlott a 
tojás 39. Attraktív 41. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, röviden 42. Talmi, hamis 43. 
Levarrt hajtás 44. Etelka, becézve 46. Kicsinyítő képző 47. Ételízesítő nélküli, ízetlen 48. A 
Kárpát-medence területén élő nép
Függőleges: 1. Karácsonyi cselekedet 2. Elrendelő, meghatározó 3. Álmos vezér anyja 4. Tör-
ténik 5. Fejetlen Jenő! 6. Rhode Island állam, röviden 7. A kaposvári Egyetem névbetűi 8. El-
beszélés, röviden 9. Ukrajna háromnegyed millió lakosú nagyvárosa orosz lakosai nyelvén 10. 
Kinézet 11. Áprily Lajos verse 12. Újév előtti nap 16. A tenor és a basszus közötti szólam 19. 
Paszuly 20. Község Veszprém megyében 23. Savanyú lé hús előkészítéséhez 24. Német regio-
nális köztévé csatorna 27. A megvilágítás SI mértékegysége 28. After extra time, hosszabbítás 
után, röviden 31. Tisztítószer márka 33. Csúf 35. Vicc csattanója 36. Látószerv 39. ... Appia, az 
ókori Római Birodalom legfontosabb útja 40. Attól az időtől kezdve 43. Lengyel autójel 45. 
Ezüst vegyjele (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Évzárás
1 2 3 4 5 6  7 8 9 10 11 12 

13       14      

15      16  17     

18     19  20  21    

22    23    24  25   

26   27      28  29  

30  31      32  33   

34     35  36  37    

38    39    40  41   

42   43    44  45  46  

47       48      

 
 

Múlt havi megfejtés: Ami elég, az elég. 2 fő részére vasárnapi svédasztalos ebédet 
nyert a Garden Hotelba:  Csibrán István, akit e-mailben értesítünk. Várjuk meg-
fejtéseiket 2016. január 6-ig: Szolnok-Panel, Szolnok, Karczag László u. 1. Zöldház 
(vagy a portán lévő postaládába). E-mail: panel-szolnok@freemail.hu. www.panel-
szolnok.hu, Facebook/panel-szolnok. A régi újságok megtalálhatóak: http://portal.
vfmk.hu/0802033

Kellemes karácsonyi ünnepeket kívánnak az  
Amadeus Rádió munkatársai
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Nemrég jelent meg a harmadik verseskötete. Sokáig nem merte megmutatni magát, ahogyan fogalmaz, nehéz felfedni mások 
előtt titkainkat. Örömünkre felismerte, hogy ezek a versek nem öncélúak, másoknak is segíthet, hiszen hasonló érzéseket élünk 
át mindannyian a hétköznapokban.

- Ligeti Éva költő, itt él, itt 
dolgozik a városrészben. So-
kan pedagógusként ismerik a 
mai napig.

- Valóban a Sipos Orbán 
Szakképző Iskolában és a 
Gyermekvárosban dolgoz-
tam, gyógypedagógusként, 
ma már nyugdíjasként írom 
a verseket. Nehéz felfedni tit-
kainkat, sérülékenyebbé vá-
lunk ezáltal, de egy idő után 
úgy éreztem, hogy most már 
felszínre tudom hozni érzé-
seimet és ezzel másoknak is 
segítségére lehetek. 

- Hogyan kezdődött nálad a 
versírás?

- Az első vers még az ál-
talános iskolában született, 
majd a gimnáziumban jöttek 
a szerelmes versek. Ezekről 
még a szüleim sem tudtak. A 
2004-es esztendő hozta el a 
lehetőséget, amikor az inter-
neten meg mertem mutatni 
magam. 2005-ben adtam ki az 
első könyvemet, hatalmas él-
mény volt a vékony kis kötetet 
kézbe fogni, és most 2015-ben 
a harmadikat, ami már egy 
komolyabb, hosszabb időszak 
összefoglalása.

- Azt mondod nehezen nyíl-
tál meg, illetve a versírás ment, 
csak éppen a menedzseléssel 
álltál hadilábon. Pedig egy köl-
tő, még ha magányosan is ír, 
mégiscsak másoknak ír.

- Igen, a verset könnyebb 
megírnom, minthogy meg-
mutassam magam. A versírás 
egy „elvonulós dolog”, akár 
a szobában, akár kinn a ter-

mészetben egyedül. Nehezen 
fogalmazzuk meg érzésein-
ket. Az élet dolgait megéljük, 
de sok mindent elfojtunk. 
Szeretném, ha a sorok meg-
érintenék az embereket, akik 
hasonló örömmel, bánattal 
találkoznak, és talán a verse-
im felszínre hozzák, segítik 
feldolgozni a megélt élményt. 
Úgy éreztem sokáig, hogy 
lecsupaszítom magam és fél-
tem, hogy viszonzást nyerek-e 
a szeretetben, az elismerésben. 
Nehéz dolog.

- Viszonzást nyertél?
- Vágyom én is a szeretetre 

és úgy éreztem sok szeretetet 
adok, de nem kapok annyit, 
amire én vágyom. Nehezen 
tudom elfogadni, hogy sokkal 
többet adhatnának egymás-
nak az emberek, hiszen sokkal 
több érzelem van mindnyá-
junkban. Egy kedves szó, az 
már egy szeretetüzenet. 

- A verseid olvasása közben 
én is többször magamra ismer-
tem. 

- Hétköznapi versek, a hét-
köznapi események érzésein 
alapulnak. De én sem merek 
még mindent feltárni, arról 
például hogy mit gondolok 
egy-egy dologról. Foglalkoz-
tat a közélet, a közöny, hogyan 
gondolkodnak emberek. Sok 
minden bosszant, és sok vers 
van még a fiókban.

- Verseid szólnak az elmú-
lásról is, mellyel mindenki ta-
lálkozik, de feldolgozni nehéz. 

- Kellenek segítők, szakem-
berek, akik segítenek. Köny-
nyebb feldolgozni, ha kiírjuk 
magunkból vagy tudunk róla 
beszélni. 2013-ban veszítet-
tem el a férjem, ma már fel 
merem tárni a fájdalmam, 
kiadom az érzéseim. Láttam 
mások fájdalmát, mennyire 
nehezen birkóznak meg ezzel. 
Mindenki gondol a halára, de 
amikor megérint, akkor mély-
ségében érezzük a fájdalmat, 
a kiszolgáltatottságot. Nem 
tudsz mit tenni, és nem igaz, 
hogy az idő mindent megold. 
Beszélni kell róla.

- Gyermekekkel foglalkoz-
tál. Ők mennyire őszinték és 
mennyire befogadóak?

- Halmozottan hátrányos 
helyzetű fiatalokkal foglal-
koztam és bízom abban, hogy 
tudtam segíteni. Igazol ebben 
az, hogy sokan felkeresnek 
ma is, ha találkozom velük 
hálásak, megköszönik azt a 
törődést, amit tőlem kaptak. 
A legfontosabb a szeretet és 
az odafigyelés. A legvadócabb 
gyerek is, ha kap egy kicsi fi-
gyelmet, amit az elején nem 
ért meg, de ha ráérez, hogy ez 
őszinte és neki szól, akkor ké-
pes ezt visszaadni. 

- A Széchenyi-városrészben 
élsz. Szolnokról több versed is 
született.

- Büszke vagyok arra, hogy 
a város napján elhangzott egy 
versem, sajnos nem volt tudo-
másom róla, így nem voltam 
jelen. Szeretem a várost, hi-
szen itt nőttem fel, itt élem az 
életem. Minden foglalkoztat, 
ami az itt élőkkel, Szolnokkal 

kapcsolatos. Remélem, hogy a 
nemrég tartott könyvbemu-
tató előrelépés abban, hogy 
megismerjenek. Örömmel 
láttam a szemekben a kíván-
csiságot és úgy éreztem meg-
érintette az embereket, együtt 
éreztek velem, élvezték az elő-
adást.

- Közeleg a karácsony, a 
szeretet ünnepe.

- Karácsonykor teli az 
ember lelke, de sokan aján-
dékban gondolkodnak, pe-
dig nem az az igazi ajándék, 
amit becsomagolunk. Adjunk 
ajándékot, de fontos az, hogy a 
másik érezze, hogy szeretettel 
készülök. 

Sokan elfelejtik, hogy amíg 
élünk addig kell mások felé 
megtenni mindent. De ma-
gunkért is, mert magunkat 
is szeretni kell, hiszen akkor 
tudunk másokon segíteni, 
másoknak örömet adni, ha 
lelkületünk egészséges.

(Kővári Anna)

Egy kedves szó, az már egy szeretetüzenet

Meghitt és szép karácsonyi ünnepet kívánok. Szentestére 
boldog pillanatokat az ajándékbontáshoz, tegyék ezt 

szeretettel, és emlékezzünk, gyújtsunk gyertyát azokért, 
akik már nem lehetnek velünk. 

A 2016-os esztendőre sikeres mun-
kát, jó egészséget és  

békességet itthon és a világban!
Kővári Anna.  

a Szolnok-Panel szerkesztője

Harmadik verseskötetét dedikálta Ligeti Éva a Zöldházban 
tartott könyvbemutató után


