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Emberségre és tiszteletre neveli a tanítványait A tanulás mellett megfér  
a zene és a sport

A „Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő, Kulturális és Sport 
Egyesület 17. alkalommal szervezte meg a városrész karácsonyát 
iskolások és óvodások részvételével. Az eseményen a Szent-Györ-
gyi Albert Általános Iskola harmadikosai léptek fel. Az egyesület 
utalványt adományozott a városrész oktatási intézményeinek.

A belvízzel borított terület  a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazga-
tóság területén meghaladta a 15 ezer hektárt, melynek  nagyobb része 
megyénkben található. Több helyen első, illetve másodfokú készenlét 
van.  A védekezésben az igazgatóság közel száz munkatársa vesz részt. 
Árvízvédelmi készültség van a Zagyván Szászberek-Jászberény között.

„Szolnok Hangja” lett a tizenhét éves 
Murányi Kata, aki a Széchenyi István 
Gimnázium 11. osztályos tanulója. A 
helyi televízió hirdette megmérettetésről 
azt mondja, azért is különösen öröm az 
első helyezés és a különdíj, mert szerinte 
minden versenyző gyönyörűen énekelt. 
- Már kiskoromban, amikor tehettem, 
énekeltem - mondja. Komolyabban két 
éve foglalkozik a hangjával az Ádám 
Jenő Zeneiskolában. Hét éve röplabdázik, 
így a jövőben nehéz lesz a döntés, hogy 
meccsre utazzon-e, vagy éppen egy hét-
végi fellépést fogadjon el. Érettségi után 
továbbtanul, de egyik szerelmét, sem az 
éneklést, sem a sportot nem szeretné el-
veszíteni. Hobbi legyen vagy hivatás? Ezt 
a jövő dönti el, de erről is van véleménye: 
„Szeretnék független maradni, úgy gon-
dolom, hogy egy országos,  komolyabb 
tehetségkutató teljesen megváltoztatja 
az emberek életét, másoknak kell meg-
felelni. Tanulás, sport, zene: nehéz ösz-
szeegyeztetni, de maximalista vagyok, 
csinálom a dolgom, amiben a szüleim 
támogatnak.”

A Széchenyi Nyugdíjas Klub 2016. február 4-én 15 órától mindenkit szeretettel 
vár farsangi mulatságára a Zöldház Hild-termébe. Belépő: 300 Ft, tombola: 100 Ft.

2013-ban megkapta a Kerezsi End-
re díjat, melyet többek között Mocsai 
Lajos, Fábián László is magáénak tud-
hat. Jász-Nagykun-Szolnok Megye 
Legeredményesebb Testnevelő díjával 
pedig a napokban jutalmazták meg. 
Munkájáról, hivatásáról a Széchenyi 
Körúti Általános Iskolában, munka-
helyén  beszélt.

- Ötven gyermekkel foglalkozom, 
sok-sok diákolimpiát nyertünk az at-
létikában az elmúlt években. Ha a kol-
légák kérik, akkor a többi szakágban  
tartok képességfejlesztést, illetve be-
mutató tanításokat, előadásokat taná-
rok részére. 

  Testnevelőnek vallom magam. Azt 
gondolom, vannak az országban  jó 

testnevelők, kiváló edzők és vannak a 
sikeredzők. Amikor a sok munka után  
hiányzik még az a néhány másodperc, 
pár centiméter az eredményhez, a si-
keres edző tudja, hogyan lehet még 
nagyobb munkával felérni a csúcsra. 
Hogy mi kell a sikerhez? Tisztelet és 
alázat a gyerekek és a szakma felé.  Én 
nem akarok főnökösködni, veszekedni 
is csak, ha elkerülhetetlen,  amikor tu-
dom, hogy most arra van szükség.

Egy dologgal barátkozom  nehezen. 
A mai gyerekek teljesen mások. Pá-
lyám kezdetén még  mindenki gyerek 
akart lenni, imádtak játszani. Most a 
telefon folyamatosan az orruk előtt 
van, és játékról hallani sem akarnak. 
A változáshoz persze alkalmazkod-
nunk kell nekünk, pedagógusoknak, 
de  bevallom nekem  nagyon nehéz. 
Azért itt nálunk az iskolában sokkal 
jobb a helyzet, hiszen  azért járnak 
ide, hogy sportoljanak és szeretik is a 
sportágukat.

Azt szoktam mondani a tanítvá-
nyaimnak: ha világbajnok akarsz 
lenni, menj a sportpályára, ott vár 
az edző. Én nem az eredményért csi-
nálom, mint a legtöbb tréner, hanem  
emberségre, tiszteletre tanítom őket a 
sport eszközeivel. Az évek alatt a sport 
szeretetével kialakul bennük  a tuda-
tosság,  a szorgalom, a tisztesség, a 
tolerancia, amit továbbvisznek felnőtt 
korukra.

Bencsik Pál testnevelő 2002-ben érkezett Szolnokra. Adonyból hosszú volt az 
út, több helyen megfordult, és szinte mindenhol elismeréseket, díjakat kapott 
kiváló, lelkiismeretes munkájáért. A pécsi Janus Pannonius Egyetemen végzett 
földrajz-testnevelés szakon. Magas szinten kézilabdázott, de egy komoly sérülés 
miatt az álom  kettétört. Nehezen  dolgozta fel, de megtalálta hivatását a fiatalok 
között. Nem csak Szolnokon tesz sokat a sportért, de a magyar gyermek atlétikai 
válogatott vezetője is.
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Az O&GD Central Kft.-től 
kapott információk alapján 
Szolnok város belterületén az 
O&GD Central Kft. a Szol-
noki Bányafelügyelet enge-
délyével sikeres kutatófúrást 
végzett. A kutatófúrás célja 
kőolaj és földgáztelepek fel-
kutatása volt. A kút tesztelése 
2016. január 3-án megkez-
dődött. Ennek során a meg-
nyitott rétegből feláramló 
földgázt fáklyán elégették. A 
tesztelés során információt 
nyernek a földgáz összetételé-
ről és becsült mennyiségéről, 
valamint a földgázt tároló ré-
teg tulajdonságairól. 

A fúróberendezés január 
végén elköltözik a fúráspont-
ról, ezzel a környéken a fúrási 
tevékenység következtében 
megnövekedett teherforga-
lom megszűnik. Ezt követően 

a kút vizsgálata fúróberende-
zés nélkül folytatódik. 

A kút vizsgálata teljesen 
ellenőrzötten, a legszigorúbb 
környezet- és egészségvédel-
mi, valamint munkabizton-
sági előírások betartásával 
történik. A kút tesztelése 
után, amennyiben az gazda-
ságosan kitermelhető szén-
hidrogént tartalmaz, meg-

közelítőleg 20 x 15 méteres 
nagyságú terület marad meg, 
közepén egy körülbelül 2 
méter magas kúttal. A te-
rület többi részén visszaál-
lítják az eredeti állapotot és 
rekultiválják. 

A kút termeléséhez né-
hány hetes földmunkával 
járó vezetéképítés szükséges, 
ezen keresztül juttatják el a 
földgázt az előkészítő üzem-
be. A vezeték nyomvonalán 
szintén visszaállítják az ere-
deti állapotot. Erre a mun-
kára a tesztelést követően egy 
éven belül kerülhet sor. 

A kút körzetében zárt ke-
rítés mögött csak vezetékek, 
szabályozó és érzékelő eszkö-
zök maradnak a véglegesen 
igénybe vett területen, ame-
lyeknek a lakókörnyezetre 
gyakorolt hatása elenyésző.
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Módosította a lakás, il-
letve a parkolási rendeletet a 
decemberi ülésén a szolnoki 
közgyűlés. A testület átfogó 
út- és járda, illetve kerékpárút 
építési, felújítási programot is 
elfogadott. Az ehhez szüksé-
ges bruttó 4 milliárd forintot 
a Modern Városok Program 
keretében kapja meg a város.

A jövő évi költségvetés ter-
vezéséről szóló előterjesztést 
10 igen és 4 tartózkodás mel-
lett fogadták el a képviselők. 
Az előkészítő anyag konkrét 
számokat még nem tartal-
maz, ugyanakkor számol a 
lehetséges bevételi források-
kal és a kiadási tételekkel. A 
polgármester elmondta, hogy 
minden kiadási forintnak 
meg lesz a bevételi forrása, a 
gazdaság erősödik, és mint fo-
galmazott, jó irányt vett a vá-
ros. Szalay Ferenc szerint: „az 
adósságkonszolidáció volt az, 
ami megalapozta ezt az anya-
got és általában a gazdálkodá-
sunkat is”.

Az első bérbeadás időtarta-
mát rövidíti le 5 évről 1 évre 
a módosított önkormányzati 
lakásrendelet. Az ellenzék ál-
tal is támogatott cél az, hogy 
azok kapjanak önkormány-
zati bérlakást, akikről az egy 
év alatt bebizonyosodik, hogy 
azt fenn tudják tartani, nem 
halmoznak fel közüzemi hát-
ralékot és megfelelnek a kö-
zösségi együttélés legalapve-
tőbb szabályainak. 

A fizető parkolókat üze-
meltető cég javaslata alapján 
5 százalékkal drágulnak a 
parkoló bérletek. Azok, akik 
nem az ügyfélszolgálaton, ha-
nem az interneten keresztül 
váltják meg a bérletüket 10 
százalék, míg a városkártyá-
val is rendelkezők további 5 
százalék kedvezményt kap-
nak. A lakossági bérletek ára 
és a parkolási óradíjak összege 
nem változik. Az ellenzék az 
internetes vásárlást ösztönző 
szándékot jónak tartja, a bér-
letek árának emelésével nem 
értett egyet.

 Az interaktív repülőmúze-
um működtetésére létrehozott 
RepTár Szolnok Nonprofit 
Kft. ügyvezető igazgatója Ko-
vács Ákos lett. A képviselők 
jóváhagyták a cég indulásá-
hoz szükséges önkormányzati 
forrásokat és az ideiglenes üz-
leti tervet. (MPA)

Kétéves a Szolnok Segít 
Program. A karitatív akció-
ban az első évben kétezer tá-
mogatótól, ugyanennyi támo-
gatottnak, mintegy 20 millió 
forint értékű felajánlás érke-
zett. A második év végére ez 
a szám már 30 millió forintra 
és háromezer segítőre, támo-
gatottra bővült – hangzott 
el a városháza dísztermében 
rendezett születésnapi ünnep-
ségen.  

19. alkalommal adták át 
a fiatalon elhunyt egykori 
sportújságíróról, Kővári Ta-
másról elnevezett díjakat. 
A decemberi gálán az aktív 
sportoló kategóriában Ladá-
nyi Nelli vívó, a sportszak-
emberek, sportvezetők közül 
pedig Varga Ferenc vehette át 
az elismerést.

Az elmúlt évekhez hason-
lóan karácsony előtt,  három 
napon keresztül, napi ezer 
adag meleg ételt biztosított a 
Bige Holding és város önkor-
mányzata közösen. A kezde-
ményezéshez idén a JU-FE is 
csatlakozott, a cég 300 adag 
babgulyással és fánkkal segí-
tette a rászoruló családokat.

Január 31-ig közlekedik a 
„fenyőjárat”. Azt kérik a la-
kosságtól, hogy a tűlevelűeket 
csupaszon tegyék ki, lehetőleg 
a kukák, konténerek mellé. A 
nagyobb darabokat a rászo-
rulók kapják meg tüzelésre, a 
kisebbeket pedig komposztál-
ják.                                    (mpa)

1943. január 12-én kezdő-
dött a második világháború-
ban a szovjet Vörös Hadsereg 
támadása a Don-kanyarban, 
melynek következtében a 207 
ezer fős 2. magyar hadsereg, 
mintegy százezer katonája 
vesztette életét.

2016. január 12-én a het-
venhárom esztendővel ezelőtti 
doni katasztrófára emlékeztek 
Szolnokon a Tiszai hajósok 
terén. A nemzet egyik legna-
gyobb huszadik századi tra-
gédiáját évtizedekig kényszerű 
hallgatás övezte, miközben az 
odaveszett hősöket családok 
tízezrei siratták. A megye és a 
város vezetői, a honvédség és a 
pártok képviselői koszorúztak, 
a város nevében Fejér Andor 
alpolgármester helyezte el a 
megemlékezés virágait.

Lezárult a RepTár projekt
A záróünnepségen elhangzott, hogy a közel 3 milliárd fo-

rintos beruházás eredményeként egész Közép-Európában egye-
dülálló repüléstörténeti múzeum nyílik meg várhatóan tavasz-
szal. Szolnok polgármestere hangsúlyozta, hogy a látogatók 
megtekinthetik majd a magyar honvédség elmúlt 100 évét alko-
tó helikoptereket, repülőket és légvédelmi fegyvereket, a mint-
egy 4,5 hektáros szabadtéri- és fedett kiállítóterekben. Emellett 
a tárlat átélhető valósággá is válik az interaktív technológiák-
nak köszönhetően. A vendégek 4D moziban és szimulátorokon 
is megtapasztalhatják a repülés élményét, amely komoly turisz-
tikai vonzerőt jelenthet a megyeszékhely számára – jelentette ki 
Szalay Ferenc. 

Kerékpárút az ipari parkhoz
Közel 4 kilométernyi újabb kerékpárutat adtak át még  

decemberben. A hálózat legújabb szakasza a Tisza felújított töl-
téskoronáján húzódik Szolnok és Tószeg között. A beruházás 
350 millió forintba került. A fejlesztés az árvíz elleni védekezést 
is segíti, hiszen a szilárd burkolatnak köszönhetően a vízügyi 
szakemberek az időjárástól függetlenül bármikor el tudnak jut-
ni az esetleges védelmi munka helyszínére.

Elfogadták a  
költségvetés tervezetét

Tájékoztatás a szolnoki kutatófúrásról

RÖVIDEN
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A Juvenal Kft. ügyvezető igazgatója, Hangácsi Sándor az „Év Vállalkozója” díját vehette át Budapesten, a Művé-
szetek Palotájában Lázár Jánostól, a Miniszterelnökséget vezető minisztertől.

Mi a sikeres vállalkozás 
titka? Hány év kitartó mun-
kájával lehet elérni, hogy a 
Vállalkozók és Munkáltatók 
Országos Szövetségének el-
nöksége döntése alapján va-
laki az év vállalkozója legyen? 
Erről a szolnoki születésű 
Hangácsi Sándor, a Széche-
nyi-városrészben lévő szalon 
tulajdonosa a következőket 
mondta.

- Három fontos dolgot 
emelnék ki. A kitartást, a kellő 
szerénységet és a munkatár-
saimat. Büszke vagyok arra, 
hogy az elmúlt években nincs 
fluktuáció, van olyan kolléga, 
aki több mint 10 éve itt dol-
gozik. Amikor valaki bejön a 
szalonba, akkor nem velem, 
hanem velük találkozik, és az 
első benyomás nagyon fontos. 
Talán a siker titka még az, 
hogy megalakulásunk óta vál-
tozatlan tulajdonosi szerke-
zettel, családi vállalkozásként 
működünk.

Ki kell emelnem, hogy ez 
a díj  az elmúlt 23 év teljesít-
ményét fogja át. Az első idő-
szakban egy működő gazda-
ságban, egy fellendülő piaci 
körülmények között köny-

nyebb volt megfelelni. Viszont 
amikor jön egy nehéz időszak, 
akkor derül ki, mennyire sta-
bil egy vállalkozás, fenn tud-e 
maradni.

- A Juvenal Kft. fennma-
radt, hiszen 23 éve van a  
piacon.

- Minket is megtépázott a 
válság, de már érezhető a kilá-
balás, hiszen tavaly már több 
autót sikerült értékesítenünk. 
Lehet érezni enyhe növeke-
dést, bár még mindig a céges 
vásárlás a döntő, és hiányzik a 
magánvásárló.

A sikeres vállalkozáshoz, a 
tartós fennmaradáshoz hoz-
zátartozik az is, hogy amikor 
jól megy az üzlet, akkor is át-
gondoltan és óvatosan kell fej-
leszteni. Egy vállalkozásnak 
kell hogy legyen tartaléka, 
hiszen gondolnia kell a nehe-
zebb időszakra is. Az elmúlt 
éveket azok vészelték át, akik 
nem élték fel a megtermelt ja-
vakat.

- Milyen gondolatok men-
tén indult annak idején a 
Juvenal?

- Már a főiskola elvégzése 
után egyéni vállalkozó lettem, 
ide az autók szeretete hozott. 
Elindult Magyarországon 
az autópiac, akkor pályáz-
tunk meg több márkát. Ek-
kor 1993-at írtunk, először a 
Volkswagen, az Audi, majd a 
SEAT és a Skoda következett.

- A cég folyamatosan fejlő-
dött és szépült, ezt azok is ér-
zékelik, akik csak kívülről lát-
ják a Széchenyi-városrészben a 
létesítményeket.

- Mi, a nehéz időszakban is 
fejlesztettünk, amit az anya-
vállalat meg is követel tőlünk. 
Megújul kívül-belül a Skoda, 
illetve 2016-ban a Volkswa-
gen szalon, de nem marad ki 
az Audi szalonunk sem, és új 
szervizzel várjuk az autótulaj-
donosokat.

Az a tapasztalatom, hogy 
nem állhatunk le a fejleszté-
sekkel. Az a tanácsom a fiatal 
vállalkozóknak is, hogy min-
dig legyenek céljaik, terveik, 
mert ha megmaradnak egy 
bizonyos szinten, akkor az a 
cégük rovására megy. 

(Kővári Anna)

2016. január 1-jétől tilos ebet tartósan kikötve tartani. A 
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) szeret-
né felhívni a figyelmet a rendelettel kapcsolatos néhány, nagy 
publicitást nyert félreértésre. A legfontosabb, hogy helytelen 
az az értelmezés, mely szerint a kutyákat mostantól egyálta-
lán nem lehet láncon tartani. Szintén fontos tisztázni, hogy az, 
aki vét a rendelet ellen, nem követ el bűncselekményt, mivel 
az előírás nem esik a Btk. hatálya alá. Probléma esetén nem a 
rendőrséget, hanem a jegyzőt, illetve a hatósági állategészség-
ügyi szolgálatot kell értesítenie.

A rendelet előírásai egyfajta követendő irányt határoznak 
meg, segítve a felelős állattartási szokások kialakulását. A 
jogszabálynak nem az a közvetlen célja, hogy minden, jelen 
állapotában sajnos szabad tartásra alkalmatlan kutya is vég-
leg lekerüljön a láncról, de az igen, hogy ezután egy kutya se 
kerüljön tartósan láncra! 

Bejelentés esetén, a kivizsgálást követően elsősorban a 
hibák, hiányosságok javítására kötelezhető az állat gazdája. 
Amennyiben ennek nem tesz eleget, akkor állatvédelmi bírsá-
got szabhatnak ki rá, melynek alapösszege 15 000 Ft. 

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság

Jövőre megindul a MÁV saját fejlesztésű IC+ vasúti személy-
kocsik gyártása, első ütemben 20 darab nemzetközi forgalomra 
alkalmas kocsit készítenek Szolnokon. A tervek szerint az első so-
rozatgyártást követően a kormány és a vasúttársaság továbbviszi 
az IC+ programot, amelynek finanszírozási lehetőségeiről egyez-
tetnek - ezt Fónagy János, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium par-
lamenti államtitkára közölte Ander Balázs jobbikos országgyűlési 
képviselő írásbeli kérdésére.

Fónagy János kifejtette, hogy a jelentős hozzáadott értékkel 
megvalósuló gyártáshoz a műszaki tervek már rendelkezésre áll-
nak, Szolnokon a műhelykapacitás is megvan, amelyet 2016-ban 
felszerelnek a sorozatgyártáshoz nélkülözhetetlen gépekkel, be-
rendezésekkel.

Az év vállalkozója a Széchenyiről

A tartós kikötés tilalma nem egyenlő  
a láncon tartás abszolút tilalmával

2017-ben indul a sorozatgyártás

A Juvenal Kft. 1994-ben nyitotta meg a VW és Audi szalon-
ját a Széchenyi körúton, 5 fővel. A következő évben elnyerték a 
SEAT márka képviseletét. 2000-ben jött létre az autóértékesítési 
és szerviz komplexum, 11.000 nm-es telephellyel, 50 fővel. 2003-
ban a cég megkezdte a Skoda márka szolnoki képviseletét. 2006-
tól  használtautó partnere a Das Weltautó. 2014-től, egy nagyobb 
szervizbővítésnek köszönhetően kétszeres kapacitással látják el a 
már felsorolt márkák hivatalos szervizét.

Statisztikai adatok: 12.000 új gépkocsit, több mint 3000 
használt gépkocsit értékesítettek fennállásuk óta. Szerviz-
meghívás 70 000 gépkocsi. Statisztikai létszám az elmúlt 20 
évben 50 fő volt. Átlagos árbevétel: 2,5 milliárd Ft, 2014-ben 
közel 2,9 milliárd Ft.

Állatorvosi ügyelet
Szolnokon a hétvégi állatorvosi ügyeleti időpontok: szom-

baton 13-18 óráig, vasárnap-  és ünnepnap 8-18 óráig. Telefon: 
06/20/346 1988.
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„2015. december 12-én 12.39-kor érkezett a riasztás a Tűzoltóságra a Hild Viktor úti garázstűzről. A tűzoltók 2 „D” su-
gárral a tüzet körülhatárolták. A tűz a felette lévő földszinti lakásra nem terjedt át. Az autó, ami a garázsban volt, kiégett. A 
garázs mennyezete alatt vízvezetékcsövek húzódtak, a melegvíz-vezetéke megsérült. Az épületből nyolc embert kísértek ki, 
senki nem sérült meg. A füst felszállt a felsőbb szintekre, ahol szellőztetni kellett.” (sajtóhír)

Felkerestük a Szolnoki 
Katasztrófavédelmi Kiren-
deltséget, ahol Tukarcs Zsolt 
tűzoltóőrnagy, a hatósági osz-
tály munkatársa válaszolt a 
Szolnok-Panel kérdéseire.

- Mi, lakók nagyon meg-
ijedtünk, hiszen nagyobb baj 
is történhetett volna. Mit lehet 
tárolni a garázsokban, és vé-
gez-e valaki ellenőrzést?

- A katasztrófavédelem a 
társasházak lépcsőházait, fo-
lyosóit ellenőrzi, a tetőre való 
feljutás feltételeit, a ráccsal 
elzárt közösségi terek meg-
közelíthetőségét, menekülési 
útvonalakat. A tároló helyi-
ségekre vonatkozó előírások 
egyébként egyértelműek: a 
használatbavételi engedély 
rögzíti, hogy mi a helyiség 
funkciója, és ennek megfele-

lően mire használható. Nem 
tilos a garázsok ellenőrzése, 
csak eléggé kivitelezhetetlen, 
hiszen magántulajdonban 
lévő helyiségek.

- Gázpalackot használnak, 
főznek a garázsokban több he-
lyen, holott az autó magában 
is egy veszélyes üzem. Gyako-
riak a garázstüzek?

- A gépjárművek műsza-
ki meghibásodás miatt havi 
gyakorisággal gyulladnak 
ki, akár a garázsban, akár a 
ház előtt. Erre vonatkozóan 
figyelmeztettük már az autó-
sokat, hogy legyen a kocsijuk-
ban kézi porral oltó készülék. 

A főzésre vonatkozóan 
egyértelmű tűzvédelmi sza-
bályzat van, amely arról szól, 
„Tűzveszélyes tevékenységet 
tilos olyan helyen végezni, 

ahol az tüzet vagy robbanást 
okozhat.” Tehát főzni nem 
szabad a garázsokban!

- Milyen következménye 
van egy ilyen esetnek?

- A Hild Viktor úti ga-
rázstűz ügyében nem folyt 
„nyomozás” részünkről. A 
tűzoltásvezető, ha a helyszí-
nen szabálysértést tapasztal, 
akkor megindíthatja a hatósá-
gi eljárást, ami ebben az eset-
ben nem állt fenn. 

A garázs az nyilvánvalóan 
nem műhely, nem üzlet, nem 
kocsma. Ha eltérő funkcióval 
szeretnék használni, akkor 
azt engedélyeztetni kell. Gáz-
palack használata és tárolása 
tilos olyan földszintesnél ma-
gasabb építményben, ahol az 
esetleges gázrobbanás a tartó-
szerkezet összeomlását idéz-
heti elő. A katasztrófavédelem 
az ellenőrzéseit szabályzók 
alapján végzi, de lakossági pa-
nasz vagy bejelentés alapján is 
szokott ellenőrizni.

Fontos lehet: a társashá-
zak a saját szabályzóikban azt 
rögzítenek, amit jónak lát-
nak. Tehát a lakóközösség fe-
gyelmezettségén, szándékán 
is múlhat, hogy hol vannak, 
mondjuk dohányzásra kijelölt 
helyek, hol, mit lehet tárolni.

NHSZ ZounokZrt.: Elektronikus parkoló bérletvásárlás
2016. január 1-től módosult a Szolnok város helyi parko-

lási rendjéről szóló önkormányzati rendelet. Változtak január 
1-től a parkolási bérletek díjai. 

Az elektronikus úton megvásárolt bérletekhez 10 százalék-
kal olcsóbban juthatnak hozzá az Ügyfeleink. Online a web-
oldalunkon, a www.nhszzounok.hu oldal ügyfélkapu menü-
pontján keresztül lehet megváltani a bérleteket.

Az Ügyfélközpontban a lakossági és zónás bérletek január 
04-től válthatók meg. Az így megvásárolt bérletek díjai 5 szá-
zalékkal emelkedtek, kivéve a lakossági bérletek díjait. Azon-
ban a lakossági bérletek jogosultsági és váltási feltételei változ-
tak ez év elejétől. A bérletvásárlások során a jelenlegi adatok 
(név, cím) pontosítása és aktualizálása szükséges, melynek 
érdekében a gépjárművekre eredeti forgalmi engedélyét és az 
eredeti lakcímkártyát is bemutatni szükséges.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft.: 
Fenyők begyűjtése

Az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2016-ban 
is, hasonlóan az elmúlt évek gyakorlatához, az ünnepek után 
kihelyezett fenyőfákat szervezett, külön gyűjtőjárattal gyűjti 
össze Szolnok városában.

A fenyőfák gyűjtése 2016. január 11-31. között történik.
Fontos, hogy a fákat díszítés nélkül helyezzék ki jól megkö-

zelíthető helyre, lehetőleg a hulladékgyűjtő edények mellé vagy 
azok helyére! Kérjük, hogy ne tegyék bele az edényekbe, lehető-
vé téve ezzel a zöldhulladékok szelektív gyűjtését.

Társaságunk a megszokott módon a nagyobb, tüzelésre al-
kalmas darabokat a rászorulóknak adományozza, a többi fenyő 
pedig a Kétpói Regionális Hulladékkezelő Központ Komposz-
tálóművében kerül hasznosításra.

NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. és NHSZ 
ZounokZrt. 5000 Szolnok, József A. u. 85. 56/511-450           (X)

A szabályokat be kell tartani!



Szolnok-Panel                2016. január                     5. oldal 

Változások a családok otthonteremtési programjában
A csalad.hu portálon ismerteti a kormány az új otthonte-

remtési programjának részleteit, mely kedvezőbb feltételekkel 
igényelhető. Az új programmal kapcsolatos konkrét kérdé-
sekkel már hívható az Emmi 06-1-795-31-68 telefonos ügyfél-
szolgálata. Az igénylők már felkereshetik a pénzintézeteket, 
tájékozódhatnak és beadhatják kérelmüket. A legfontosabb 
változások többek között a következők:

A lakóingatlanok energiahatékonysági szintjét a jövőben 
nem kell figyelembe venni a kedvezmény összegének megálla-
pításánál. Eltörlésre került a támogatható ingatlanokra előírt 
160 m2-es felső mérethatár. Külföldön szerzett biztosítási jog-
viszony is beleszámít az előírt fél éves biztosítási időszakba. 
Az előre vállalt gyermekek esetében elegendő lesz, ha csak az 
egyik szülő 40 év alatti.

A nem felsőoktatási intézménybe járó gyermekeket 16 év 
helyett már 20 éves korukig figyelembe lehet venni az igény-
lésnél.

A használt lakóingatlanok vásárlása vagy bővítése esetén 
járó CSOK alapösszege 10%-kal emelkedik, így egy gyermek 
után (az ingatlan méretétől függően) 550.000 – 600.000 Ft, 
két gyermek után 880.000 – 1.430.000 Ft, három gyermek 
után 1.320.000 – 2.200.000 Ft, négy vagy több gyermek után 
1.760.000 – 2.750.000 Ft jár majd 

A kedvezmény alapösszege az alábbiak szerint emelkedik:
Egy gyermek esetén a jelenlegi 500.000 – 600.000 Ft közötti 

összeg egységesen 600.000 Ft-ra 
Két gyermek esetén a jelenlegi 800.000 – 1.300.000 Ft kö-

zötti összeg egységesen 2.600.000 Ft-ra nő 
Három vagy több gyermek esetén a jelenlegi 1.200.000 – 

2.500.000 Ft közötti összeg egységesen 10.000.000 Ft-ra nő
Az eddigi legfeljebb két gyermek helyett akár legfeljebb há-

rom gyermeket is lehet majd előre vállalni, melynek határideje 
10 év lesz. Az érintett háromgyermekes családok az általuk 
felvett lakáscélú kölcsönhöz kedvezményes állami kamattá-
mogatást is igényelhetnek, melynek révén az általuk fizetendő 
kamat mértéke nem haladhatja meg a 3%-ot. A kamattámo-
gatás maximális időtartama 25 év, és legfeljebb 10 millió Ft 
kölcsönösszegig igényelhető.

CSOK igényléséhez szükséges: büntetlen előélet, annak 
igazolása, hogy az igénylőt az elmúlt 5 évben nem kötelezték 
jogosulatlanul igénybevett „szocpol kedvezmény” visszafize-
tésére.

Új ingatlant építő vagy vásárló családoknál előírásra ke-
rülnek:  az igénylő a Központi Hitelinformációs Rendszerben 
nincs nyilvántartva,  az igénylést megelőzően legalább 2 évig 
folyamatosan biztosított volt, ezen belül pedig minimum az 
igénylést közvetlenül megelőző 180 napban keresőtevékeny-
séget is végzett. (család.hu)

Hanzély Pál hőstettére emlékeztek azon az ünnepségen, amelyet 
január 8-án tartottak Szolnokon, a főhadnagy egykori laktanyájának 

falán elhelyezett emléktáblánál. Közel kilencven évvel ezelőtt Hanzély 
Pál hadnagy, posztumusz főhadnagy életét adta azért, hogy kimentsen 
két embert – egy jegyespárt -, akik alatt korcsolyázás közben beszakadt 

a kubikgödör jege.

Hild Viktor Könyvtár programjai
Hild Galériában a Honvéd Kulturális Egyesült kiállítása –  

Cseh Bagoly János. Megtekinthető február 3-ig. 
Paraván-kiállítás: „Rockörök” rajzkiállítás Jakubik Anna  

alkotásaiból. 2016. január 25-február 29. között. 
Vitrin-kiállítás a Lego Klub tagjainak alkotásaiból január 30-ig.

A kiállítások a könyvtár nyitva tartási ideje alatt tekinthetőek meg!

Január 23-án és február 20-án 14-18 óra: Lego Klub
Február 5-6. (péntek-szombat):  

Kultúrházak éjjel-nappal programsorozat
Február 5-én 15.30-17.30:  

Maskara - kézműves foglalkozás az IFI-Ponton
Zaniah Dance Hastáncstúdió kiállítással egybekötött programja: 

február 6-án 16 óra
Február 5-én: Kelet varázsa – vitrinkiállítás

Február 12-én 14.30-17.30:  
„Szívem csücske” Bálint napi kézműves foglalkozás

Február 13-án 14-18 óra: Vert csipke –  szakkör
Február 18-án 14 óra:  

„7 mérföldes csizmában” mesevetélkedő III. fordulója
     Bővebb információk: 20 4023-774,  20 3673-457, http://hildvk.hu/                        

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

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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Ebben az évben 
korán beköszönt 
a húsvét. (március 
27.) A keleti egy-
házban ezért janu-
ár 10-től a nagy-
böjtre való öt hetes 
készülődés veszi 
kezdetét.

Az első vasárnapon Zakeusnak, a jeri-
kói vámosnak a történetét olvassuk, aki 
alacsony termete miatt felmászott egy 
fügefára, hogy  láthassa Jézust. Minden 
imádság, minden böjt, Isten utáni vá-
gyakozással kezdődik. A következő va-
sárnap evangéliuma a farizeus és vámos 
története. A farizeus, a zsidó társadalom 
tiszteletben álló tagja, a törvények meg-
tartója, imádságában mégis dicsekszik 
Isten előtt, hogy különb, mint a többi 
ember. Hetente kétszer böjtöl és tizedet 
ad mindenből. A vámos vele szemben 
a zsidó társadalom lenézettje, mert ki-
szolgálja a római hatalmat. Imádságában  
tudatában van gyarlóságának, s ezért 
mondja:”Isten, légy irgalmas nekem, bű-
nösnek!” A böjtre készülő ember nem 
lehet elbizakodott, hanem csak alázatos 
lelkű. 

A harmadik vasárnap a tékozló fiú 
példázatát elmélkedjük át, melyben 
mindannyian magunkra ismerhetünk. 
Istentől örökségünket kikérve, idegen 
földre utaztunk, ahol nincs szülő, barát, 
hogy figyelmeztessen könnyelmű, léha 
életünkre. Saját magunk szabta, önös 
törvények szerint élünk,  s nem vesszük 
észre, hogy parttalan vizekhez hasonló-
an, elposványosodik az életünk. A példá-
zat azonban hirdeti: minden elhibázott 
élet visszafordítható. Van megtérés, az 
atyai házban pedig mindig szeretettel 
várnak ránk.

Az előkészület negyedik vasárnapján 
az ítéletről hallhatunk. Krisztus, amikor 
újra eljön, az irgalmasság testi cseleke-
deteit kéri számon tőlünk: az éhezőnek, 
szomjazónak adtunk-e enni, inni? Be-
teget, börtönben levőt látogattunk-e?  A 
böjtben Istenhez közeledünk, de ha az 
embertársat, akit látunk, nem tudjuk 
szeretni, hogyan szerethetjük a láthatat-
lan Istent? Istenhez mindig az embersze-
reteten keresztül vezet az út.

Az előkészület utolsó vasárnapján, 
már az Istennek tetsző böjtről elmélke-
dünk. Rossz az a böjt, ami az embereknek 
akarja mutatni az önmegtartóztatásun-
kat.  Az evangélium másik része pedig óv 
attól, hogy életünk a földi kincsek gyűj-
tögetéséről szóljon, a bennünk lévő lélek 
többre vágyik. Készülődjünk együtt a 
nagyböjtre, s mottóként Jézus szavai ve-
zéreljenek: „Ahol a kincsed, ott a szíved 
is.”

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Baranyó Sándor 2015. december 3-án 
lett volna 95 éves. Szolnokon született 
1920. december 3-án, 2001. április 25-én 
szülővárosában halt meg. E rövid vissza-
emlékezés róla szól.

1999 decemberében készítettem a mű-
vésztelepen egy hosszabb interjút a fes-
tőművésszel. Beszélt a pályájáról, a világ 
nagyvárosaiban történő kiállításairól, a 
fiatalokról, Szolnokról, és természetesen 
a tájról, az Alföldről. Azt mondta, bárhol 
is legyen, csukott szemmel látja a régi 
Tisza-Zagyva torkolatát, az ott magaso-
dott jegenyéket. Dióhéjban egy-két gon-
dolata az interjúból:

A fiatalokról: A fiatalság csak egy bio-
lógiai állapot. Ha valaki tehetséges, felis-
meri, ha rossz a kép. A fiatal „zsenik” ezt 
nem veszik észre. Először teljesíteni kell 
minden szakmában. 

A város: Kedvenc témám Szolnok, az 
Alföld.  Sokat sétáltam a Tisza-parton, 
szerettem a szandai rétet. Tetszik a Kos-
suth tér a régi épületeivel.

Festészet: Befejezni nem lehet egy 
képet, csak abbahagyni. Elkészül a kép, 
elteszem egy időre. Aztán javítom hitem 
szerint.

Művésztelep, művészet: Komoly al-
kotómunka folyik. Aki megjegyzést tesz 
rá, nem informálódik. Kevesen járnak 
kiállításra, nem hiányzik az embereknek. 
Ilyen a világ.

Milyen a világ? -  Biztosítva van az ag-
resszió, a kapzsiság a tévén keresztül nap 
mit nap . Azt tanulják, hogy dologtalanul 
gazdagok legyenek. Szigorúbb családi, 
iskolai élet és törvénytisztelő közéletre 
lenne szükség. 

***
Baranyó Sándor tanulmányait 1939-

ben kezdte meg a Képzőművészeti Főis-
kolán Szőnyi István osztályában, majd 
az utolsó tanévben mesterének tanárse-
géde. A háború után az elsők között ta-
láljuk, akik Szolnokon, a romos városban 
megkezdték a tanítást, aktív résztvevője 
a háború alatt tönkrement műtermek 
újjáépítésének. 1946-ban először mutat-
kozott be a nagyközönségnek, az Ernst 
Múzeum Rippl-Rónai Társaság által 
rendezett kiállításon. 1957-től haláláig a 
Szolnoki Művésztelep törzstagja. Képein 
az alföldi táj és az alföldi emberek által 
kínált minden téma megtalálható. Szol-
nokon született és itt élte le életét, ide tért 
vissza európai tanulmányútjaiból, csak 
ebben a környezetben tudta kibontakoz-
tatni tehetségét. Halála után, Szolnokon 
(Szandaszőlős) utcát neveztek el róla.

Tavaly augusz-
tusban születtek 
előremutató dön-
tések az elektro-
mos autók gyors 
hazai elterjesztése 
érdekében. Meg-
született a zöld 
rendszám és az az elhatározás, hogy 150 
új elektromos töltőállomást létesítenek 
Magyarországon.

Hogy a változás mennyire kellett, azt 
egy példával a legegyszerűbb illusztrál-
ni: az egyik legpraktikusabb tölthető 
hibrid a piacon a Mitsubishi Outlander 
PHEV, amely 52 kilométeres elektromos 
hatótávolsággal rendelkezik, ráadásul 
négykerék-hajtású és nagy a csomagtere 
(463 l). Ennek a járműnek a belépő ára 
12,7 millió forint. A hasonló méretű ha-
gyományos motorú BMW X3 induló ára 
11,3 millió, az X4 terepkupé pedig 13,3 
milliótól vihető el. 

Itthon sokáig nem volt ösztönzés 
arra, hogy valaki igazán környezetbarát 
autóban gondolkodjon. A vásárló a kör-
nyezettudatossága és a technika mániája 
miatt dönthetett a tisztább autó mellett, 
semmi más nem sarkalta erre. Szeren-
csére a helyzet megváltozott. Tavaly au-
gusztusban jelent meg a zöld rendszám, 
amelyet 25 kilométernél nagyobb hatótá-
volságú tölthető hibridekre, elektromos 
autókra és nulla szennyezőanyag kibo-
csátású járműre, pl. hidrogén üzeműre 
lehet feltenni. 

Néhány budapesti kerület gyorsan re-
agált és ingyenes parkolást biztosított a 
zöld rendszámos autóknak. A zöld szem-
léletet az állam azzal jutalmazza, hogy 
nem kell cégautó adót és a teljesítmény 
után kivetett teljesítményadót fizetni. 
Ráadásul mentesek még az adásvételkor 
a vagyonszerzési illeték megfizetése alól 
is. 

A jövő hozhat még dugódíj mentessé-
get, szabad buszsáv használatot, esetleg 
adó-visszatérítést és a zöld rendszámos 
autók vételekor állami hozzájárulást is. 
Felgyorsítja még a környezetbarát autók 
terjedését a töltőállomások létesítése, ami 
szerencsére már látható Szolnokon is. 

Az utolsó utáni pillanatban, de a leg-
jobbkor sikerül felkapaszkodni az elekt-
romos sztrádára, mert az autógyárak 
nagyon rákapcsoltak erre a területre: 1-2 
éven belül tucatszám dobják piacra a tölt-
hető hibrideket és a villanyautókat, nem 
csak a prémium márkák, hanem minden 
más gyártó is.

Benedek Attila  
/autoblogger.hu/

Készülődjünk a 
nagyböjtre! ZöldítésEmlékezés
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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 Napközben 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 Napközben 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 Napközben 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 Napközben 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
 majd non-stop zene péntek 04:00-ig
Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Amadeus Rádió esti zenés műsora  

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

Klamancsek Krisztiánnal
Szombat:  
05:00 – 06:00 „Zenei barangoló – Cseh Tamás 

nyomdokain” zenei magazin ismétlés
06:00 – 08:00 Romantikus Party Balázs Palival 

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

műsor 
14:00 - 18:00 „Szombat délután”  Ladola Józseffel
18:00 – 19:00 „Időkerék - zenés időutazás Vörös 

Gáborral (premier)
19:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
07:00 – 08:00 „Időkerék - zenés időutazás Vörös 

Gáborral (ismétlés)
08:00 - 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

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

magazin Kis Katával
15:00 - 17:00 „Luxfunk – Retro Show” 

Klamancsek Krisztiánnal
17:00 – 19:00 Romantikus Party Balázs Palival 

premier
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 

Korda Sándor Kellner Sándor László néven látta meg a napvilágot egy zsidó csa-
ládban. Mezőtúron járt elemi iskolába, majd a Mester utcai Kereskedelmi iskolába. 
Testvéreivel Londonban telepedett le és itt alapította meg 1932-ben a London Films 
filmstúdiót és több kisebb stúdiót. Leghíresebb filmje az 1933-as VIII. Henrik ma-
gánélete rögtön óriási nemzetközi filmsiker lett és Oscar-díjra is jelölték. 1942-ben 
Korda Sándor lett az első filmrendező, akit lovaggá ütöttek. 1956. január 23-án, 62 
évesen hunyt el Londonban, szívrohamban.

Helyezze el a megadott szavakat a betűhálózatban úgy, hogy új szó ne keletkezzen! 
Segítségül az összes S és Z betűt előre beírtuk. A sötét színnel jelölt mezőkbe kerülő 
betűkből felülről lefelé, balról jobbra haladva Korda Sándor egyik filmjének címét 
kapja véső, beküldendő megfejtésként.

Ábrába írandó szavak:
 
ÁTPIRÍT
CSALÁRD
CSOCSÓZÓ
DÓRA
ÉTCSOKOLÁDÉ
FOGKORONA
HAHOTÁZ
HARANG
ISZALAG

KAKADU
KENDŐZ
KÉKSZEMŰ
MARAT
MEGKOCKÁZTATÁS
NATO
NUBUK
ÓNOS
ÖSSZEKÖT
PACÁK
PENG

PEREC
RÓKA
SODÓS
SZÁMLA
SZERENCSEHOZÓ
SZÉLFOK
SZIKLASZILÁRD
TESCO
ÚSZÓMŰ
ZORÁN

Újévi scrabble
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Múlt havi megfejtésünk: Álom. A Hild Viktor Könyvtár ajándékát, egy köny-
vet vehet át nyertesünk: Ács Józsefné, akit e-mailban értesítünk. Várjuk leveleiket 
a panel-szolnok@freemail.hu címre vagy a Szolnok, Karczag László u. 1. szám alatt 
lévő Zöldházba, illetve az ott elhelyezett Panelposta-levelezőszekrényünkbe. www.
panel-szolnok.hu, Facebook/panel-szolnok. A régi és új Szolnok-Panel újságok 
megtalálhatók: http:/portal.vfmk.hu/0802033 oldalon. 

Sziasztok! 
„Itt a farsang áll a bál”. Ti is vártátok már a farsangot? Én nagyon! Sokáig gondol-
koztam minek öltözzem, nagy oroszlánnak vagy kis oroszlánnak?!  
Na, még majd eldöntöm! Az e hónapi rejtvényem a farsanggal kapcsolatos lesz, de 
először lássuk az előző hónap nyertesét: Lukács Bálintnak gratulálok. Ajándékát 
átveheti a Gyermekkönyvtárban!

Rejtvény

1. Mit nevezünk „farsang farkának”?  
2. Mettől, meddig tart a farsang? 
3. Sorolj fel jellegzetes farsangi ételeket!

A megfejtéshez segítséget nyújtanak a könyvtárban található is-
meretterjesztő könyvek.

                                                                         Üdv. Leó
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Meister Éva színművésznő az erdélyi Olthévízen született. A Marosvásárhelyi Nemzeti Színháznak tíz évig volt tagja, majd 
1987-ben családjával Magyarországra menekült.  Éva ma is Szolnokon, a Széchenyi-városrészben él. Keveset tudunk róla, pedig 
13 önálló műsorával gyakran fellép itthon és a határon túl.

Múlt évben kapta meg a 
Magyar Művészetért Díj-
rendszer Gubcsi Lajos Ex 
Libris Díját. Ennek a díj-
rendszernek részesei többek 
között Bubik István, Kubik 
Anna, Sebestyén Márta, Jó-
kai Anna, Makovecz Imre, 
Kányádi Sándor, Farkas 
Árpád. A Magyar Kultúra 
Napja előtt beszélgettünk a 
művésznővel.

- Mit jelent ez a díj? Mit 
tett a szolnoki Meister Éva, 
hogy bekerült az itthoni és 
az ország határán túli neves 
emberek közé?

- Mindenféleképp egy 
visszaigazolást jelent. Har-
mincnyolc éve vagyok a 
pályán, valakik felfigyeltek 
rám úgy, hogy nem is hal-
lottam róluk, nem ismertem 
személyesen őket, ahogy 
ez szokás manapság a díja-
zottak és díjazók között. A 
Magyar Művészetért Díj-
rendszert 1987-ben alapítot-
ták. Azóta több száz, nem-
zetéhez hű magyar, illetve 
közösség kapta meg ezt az 
elismerést. 

Hogy mit tettem? Semmi 
egyebet, mint a dolgomat, 
amiért a földön vagyok: 
szolgálom a nemzetemet 
alázattal és hűséggel, és 
nem várok el semmilyen dí-
jat ezért. 

- Nincs színházad, önálló 
estjeiddel járod az országot, 
világot. Merre jártál, hogyan 
fogadják a műsorod?

- Sorolni képtelenség len-
ne a 26 évet, de nagyjából 
azt tudom mondani, hogy 
a Kárpát-medence legtöbb 
zegzugában, ahova színház 
és semmi kultúra nem jár, 
majd Németország, Auszt-
ria és Svédország városai-
ban. Mindenhol szeretettel 
fogadnak. Sok helyre me-
gyek  jótékonykodni, akár 
a kárpátaljai, erdélyi vagy 
délvidéki magyarok megse-
gítéséről legyen szó. Hogyan 
fogadják a műsoraimat? 
Hm… Csak annyit tudok 
mondani, hogy férfiakat 
látok zavartan könnyezni, 
és nagyon sok alkalommal 
felállva tapsolnak. Ez felér 
több állami kitüntetéssel. 

- Az előadásaidat te ál-
lítod össze. Trianonról, a 
magyarságról, az összetar-
tozásról  szólnak. Gyönyö-
rű versek, népdalok, mind 
komoly és komor téma. Mi-
ért nincs közötte mai, vidá-
mabb darab? Valóban ennyi 
gyötrelem és félelem volt és 
van bennünk?

- Egy gondolatot  kijaví-
tanék: nem komor a téma. 
Sőt! Magasztos. Trianonról 
nem lehet vidáman beszél-
ni, és mégis! Az összeállí-
tásaim végén a műsorom-
ból, a bizakodás, a remény 
csendül fel, hogy bennün-
ket „szánalmas kudarcok 
el nem rémítenek” (Kocsis 
István: Árva Bethlen Kata 
monodráma), és  hogy vol-
tunk, vagyunk és leszünk, 
még „ha leszakad az ég is!” 
(Ady). Ezek az estek egy 
megcsonkított és meghur-
colt nemzetnek kell adjanak 
erkölcsi támaszt, írt lelkünk  
trianoni fájdalmára, a túl-
éléshez, a megmaradáshoz. 

- Tanítanak, nevelnek, el-
gondolkodtatnak az estjeid. 
Külföldön vagy itthon tud-
ják jobban befogadni a mon-
danivalóját?

Külföldön mit értesz, a 
Kárpát-medence túli terü-
letet? Mert nekem a Kár-
pát-medence az otthonom, 
a hazám. Mindenhol befo-
gadják, mert olyan magyar 
közegekbe hívnak, ahol szük-
ség van ezekre az estekre. 
- Itt a Magyar Kultúra Napja. 
Milyen a mai magyar kultúra?

- Kodály Zoltán azt 
mondta: „Kultúrát nem le-
het örökölni. Az elődök 
kultúrája egy-kettőre elpá-
rolog, ha minden nemzedék 
újra meg újra meg nem szer-
zi magának.” Én ehhez csak 
azt tudom fűzni nagy alá-
zattal, de mégis gerincesen: 
nos, akkor szerezzük meg! 
(Vagy vissza?) 

A Kárpát-medence művésznője

Aki szereti a hideget
A tél szerelmesei, a korcsolyázást kedvelők vagy csak a 
csúszkálni szeretők várják, hogy befagyjon a Holt-Tisza. 
Busi László, a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság ve-
zetője munkatársaival egész évben felügyeli vizeinket, és óva 
int attól, hogy felelőtlenül menjünk a jégre. Amikor hosszan 
tartó hideg időjárás van a Tisza folyó is befagy, de rámen-
ni tilos és életveszélyes. Nincs menekvés, ha beszakad a jég! 
A Holt-Tisza jégvastagsága, ha eléri a 12 cm-t, akkor stabil. 
Sajnos történt halálos baleset több mint tíz évvel ezelőtt. A 
holtág mélysége 4-6 méter között van, ezért csak biztonságos 
jégvastagság esetén használjuk.
Jégén tartózkodni csak akkor szabad, ha az kellő szilárdsá-
gú, nem olvadt, nem mozog. Éjszaka és korlátozott látási vi-
szonyok között, járművel jégre menni tilos. A horgászoknak 
lékvágásnál a jégmentessé vált területet legalább 50 méter 
távolságból felismerhető módon meg kell jelölni. 
Soha ne menjünk egyedül a jégre - figyelmeztet Busi László.

A fideszes Rezák László fölényes  
győzelme az önkormányzati választáson

 A 6. számú választókerületben (Kocsoros, Szandaszőlős, 
Alcsisziget) január 17-én tartottak időközi önkormányzati 
képviselő-választást. A korábbi képviselő Dr. Nemes András 
lemondott, helyére a FIDESZ-KDNP Rezák Lászlót, a szol-
noki férfi kosárlabdacsapat egykori sikeres edzőjét kérte fel. 
A képviselői helyért hat jelölt indult, a voksolás eredményes 
volt, Rezák László fölényes győzelmet aratott.
Rezák László 612 szavazatot (Fidesz-KDNP),  Ligeti József 
(független) 406, Csikós Attila (Jobbik) 315, Szekeres Éva 
(független) 170, Nagy Gyula (független) 55, Filemon Kristóf 
(Munkáspárt) 15 szavazatot kapott. Összesen öt szavazókör-
ben a 4958 választásra jogosult közül 1580-an jelentek meg. 
Hét szavazólap érvénytelen, 1573 érvényes volt. (Az ered-
mény január 20-án, lapzárta után emelkedik jogerőre.)


