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Emberségre és tiszteletre neveli a tanítványait

Március 6-án 14 órától koszorúzással és hadijátékkal emléke-
zünk az 1849. március 5-i szolnoki csatára. Damjanich János ve-
zetésével a magyarok legyőzték az osztrákokat. A Szabadság tér 
és a Lengyel légió utcai koszorúzás után a Tiszaparti Gimnázium 
előtt hadijáték eleveníti fel a dicsőséges tavaszi hadjárat kezdetét.

A klinikai és a virológiai adatok  alapján hazánkban az 5. hé-
ten tovább terjedt az influenza, 31600 beteget regisztráltak a figye-
lőszolgálatban résztvevő orvosok, ami az előző héthez képest 73 
%-kal több.  Az influenza megbetegedések miatt már nyolc me-
gyében és a főváros kórházaiban is döntöttek látogatási tilalomról.

Bővült a Kaán Károly úti otthon
Átadták a 180 millió forintból felújított Kaán Károly 

úti idősek otthonát. Az ünnepélyes eseményen Czibere 
Károly szociális ügyekért felelős államtitkár arról beszélt, 
hogy egy társadalmat az alapján ítélnek meg, hogy mi-
ként gondoskodik az idősekről. Szalay Ferenc polgármes-
ter pedig elmondta, hogy a város az ellátórendszer továb-
bi fejlesztésén gondolkodik. Szolnokon 266 szépkorút 
gondoznak önkormányzati fenntartású otthonban és 
több mint 230-an várnak elhelyezésre. Mint arról a 
Szolnok-Panel korábban beszámolt, a Kaán Károly úti 
idősek otthonában tízzel bővült a férőhelyek száma egy 
emeletráépítésnek köszönhetően, hőszigetelték az épü-
letet, kicserélték a nyílászárókat és több, közösségi célú 
helyiséget is kialakítottak. Az intézmény százszázalékos 
pályázati forrásból újult meg. Az ünnepség végén Mát-
hé György esperes plébános áldotta meg az épületet és a 
földszinten kialakított imaszobát.

Sorszám a postán
Korszerű ügyfélhívót telepítettek a Széchenyi-lakó-

telepi postán. A hatékonyabb ügyintézés érdekében a 
Magyar Posta az ország legnagyobb forgalmú postáin 
folyamatosan építi ki a rendszert. Az ügyfelek gyorsan 
ki tudják választani, hogy mely szolgáltatást szeretnék 
igénybe venni, így nem fordulhat elő, hogy valaki a rossz 
pultnál várakozzon. Amennyiben az ügyfél több szolgál-
tatást is igénybe szeretne venni, és az adott postán ezt egy 
ablaknál nem tudja elintézni, akkor nem kell új sorszá-
mot húzni, nem kell újra kivárni a sort, hanem az egyik 
munkaállomás átirányítja a másikhoz.

Emlékezzünk!
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja: 

 2016. február 25-én 17 órakor  
a Tisza Szálló emlékhelyén.

Megemlékezés az 1848-49-es forradalomról és  
szabadságharcról: 2016. március 15-én, a Kossuth téren.

„Sokkal tartozunk a folyónak, vigyáznunk, óvnunk 
és féltenünk kell. Nem lehet büntetlenül beavatkozni a 
természetbe, hiszen a jövőnk, gyermekeink élete a tét” 
- mondta Szalay Ferenc polgármester a  Tisza Élővilá-
gának Emléknapján, majd a megemlékezők virággal és 
koszorúval köszöntötték a Tiszát.

A Széchenyi-városrészben működő Aranysor Íróklub 18. szü-
letésnapját ünnepelte. (Foto: Svarsnig Judit)



- Én nem sok közös vonást látok egy 
kosaras edző munkája és egy politikus 
munkája között. Mi vitte rá, hogy képvi-
selő legyen? - kérdeztem.

- Az életben gyakran előfordul, hogy 
az ember előtt bezáródik egy ajtó, de 
kinyílik egy másik. Velem is ez történt. 
2015 szeptemberétől már nem tanítok, 
és ezek után keresett meg Szalay Fe-
renc polgármester, hogy induljak el az 
időközi választáson, mivel Dr. Nemes 
András képviselő lemondott. Elvállal-
tam a felkérést, és a szavazók bizalma 
révén nyertem. Két fontos tényező volt 
az életemben, a kosárlabda és a tanítás. 
Mindig az emberekért, a közösségekért 
dolgoztam és a képviselői munkában is 
ezt a tevékenységet találtam meg.

- Azért a politikában vannak kemény 
csaták, odamondogatások.

- Igen vannak, voltak és lesznek is, 
de ezt is sportosan felvállalom. Mint a 
sportban, nem ellenségek, hanem ellen-
felek vagyunk.

- Kocsoros, Kertváros, Szandaszőlős 
és Alcsisziget a választókörzete. Melyek 
azok a legfontosabb feladatok, amelyeket 
meg kell oldani a közeljövőben?

- Alcsiban elkezdődött a csatornázás, 
amire már régóta várnak az ott élők. A 
tervben szerepel egy kerékpárút meg-
építése, de az utak minősége is hagy kí-
vánni valót maga után. Már bejártam a 
városrészeket, magam is meggyőződtem 
egy-két dologról. Például több helyen 
kell a közvilágításon javítani.

-Ismeri is a környéket, hiszen ott élnek.
-Igen, 1991 óta a Kertvárosban élünk, 

jól ismerem az itt élőket, tudok a prob-
lémákról. Már az elmúlt hónapban is 
sokan felkerestek. Több idős embernek, 
a kerékpárosoknak, a kismamáknak 
problémát okoz például a Debreceni 

úton a buszmegállókhoz való feljutás, de 
ugyanez a helyzet a bevásárlóközpont-
hoz levezető lépcsősoron is. Megoldásra 
vár, hogy babakocsival, kerékpárral is 
lehessen közlekedni. 

Szeretném, ha erősödne a polgárőr-
ség a Kertvárosban, és már kialakuló-
ban van a körzeti megbízott irodája is. 
Azt gondolom a biztonságérzet növelé-
sét szolgáljuk ezzel. De bővül az idősek 
otthona, a zebráknál fényprizmát sze-
retnénk kihelyeztetni, Kocsoroson pe-
dig a belvízelvezetés, illetve a járda- és 
kerékpárút kiépítése a legfontosabb ten-
nivaló.  

Szeretnék foglalkozni az emberekkel, 
terveim már vannak, össze kell hozni az 
itt élőket, jó kis közösségeket kialakíta-
ni. 

- Nem szakadt el a sporttól, hiszen a 
Magyar Kosárlabda Szövetségben dolgo-
zik.

- Igen, a kosárlabda továbbra is a „sze-
relmem”, dolgozom a „Dobd a kosárba” 
program vezetőjeként, és tagja vagyok 
az utánpótlás szakmai bizottságának.  

-ka-
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Január 28-tól teljes létszámmal mű-
ködik Szolnok Megyei Jogú Város Köz-
gyűlése. Rezák László letette a képviselői 
esküt, majd átvette megbízólevelét. 

Az ünnepélyes pillanatokat vita kö-
vette, amelyet a kötelező betelepítési 
kvóta elutasításáról szóló polgármeste-
ri előterjesztés váltott ki. Szalay Ferenc 
hangsúlyozta: „Magyarország szeretné 
eldönteni, hogyan tegyen a betelepítéssel 
kapcsolatban. Úgy látjuk a betelepítési 
kvóta tönkreteheti az országot és Európát 
is.” Hangsúlyozta, hogy nem a valódi se-
gélykérők elutasításáról van szó. A Jobbik 
egyetértett a javaslattal, sőt dr. Lázár Zol-
tán úgy vélte, hogy nem csupán a kvóta, 
hanem a visszatoloncolás, illetve a befo-
gadó állomások létesítésének lehetősége 
is óriási veszélyeket rejt. Radócz Zoltán 
(MSZP) és Pilák Imre (Szolidaritás) sze-
rint nem szerencsés helyi szintre hozni az 
országos nagypolitikát és a szolidaritás 
elvét figyelembe véve, elfogadhatónak 
tartják a tervezett 2000 fős kvótát.  A 
FIDESZ-KDNP képviselői a vitához hoz-
zászólva hangsúlyozták, hogy nem rio-
gatásról, félelemkeltésről van szó, hanem 
az Európában történt atrocitások miatti 
valós aggodalomról. Végül zárszavában 
a polgármester leszögezte: az emberek 
biztonsága helyi kérdés is, ezért a köz-
gyűlésre is tartozik a migránsprobléma. 
Az előterjesztést a fideszes és a jobbikos 
képviselők 15 igen szavazatával és a bal-
oldal 2 tartózkodó voksával elfogadta a 
közgyűlés. Ezzel Szolnok is csatlakozott 
azon magyar települések sorához, ame-
lyek elutasítják a kötelező betelepítési 
kvótát.

Egyhangúlag szavazta meg a testület a 
településkép helyi védelméről szóló ren-
deletet és azt az előterjesztést, miszerint 
nem emelkednek a személyes gondosko-
dást nyújtó ellátások térítési díjai a me-
gyeszékhelyen. 

Hosszú idő után sikerült megnyug-
tatóan rendezni a Dr. Hegedűs T. And-
rás Szakiskola sorsát. A jövőben a KLIK 
fenntartásában, a tiszaföldvári Hajnóczy 
József Gimnázium Tagintézményeként 
működik tovább.

Az önkormányzat 50,8 millió forinttal 
támogatja a RepTár Szolnok Nonprofit 
Kft. működését azzal, hogy a szükséges 
konyha- és éttermi technológiát és az 
ajándékbolt kialakításához szükséges 
eszközöket beszerezhesse, illetve 2,5 mil-
lió forinttal a Tisza Mozi digitális fejlesz-
tésének folytatását.

(MPA)

Szolnokon a különleges ezred
Megalakult a Magyar Honvédség 2. Különleges Rendeltetésű Ezrede. A szolnoki 

Ittebei Kiss József Hadnagy Helikopter Bázison települt alakulat földön, vízen, le-
vegőben és víz alatt is be tud avatkozni. A magyar emberek biztonságát garantálja 
a különleges műveleti erők katonáinak speciális tudása és felkészültsége. A katonák 
szerephez juthatnak a nemzetközi missziók teljesítésében, de a terrorizmus elleni küz-
delemben is. Az elődökhöz képest ütőképesebb, gyorsabban bevethető és korszerű fel-
szereléssel ellátott ezred létszámát maximum 1200 főben állapították meg. Simicskó 
István honvédelmi miniszter a rendezvényen kiemelte: óriási szükség van különleges 
műveleti tevékenységre, ezt az elmúlt csaknem tíz esztendő bizonyította. 

Benkő Tibor vezérkari főnök elmondta: az MH 88. Könnyű Vegyes Zászlóalj és az 
MH 34. Bercsényi László Különleges Műveleti Zászlóalj bázisán jött létre a Különle-
ges Rendeltetésű Ezred januárban. A két zászlóalj 1993 óta működik együtt, egyebek 
között az ideiglenes biztonsági határzár építésében is közösen dolgoztak.

Szolnok városa is elutasítja a 
betelepítési kvótát

Nem ellenségek, hanem ellenfelek  
vagyunk - ahogy a sportban

Az időközi önkormányzati választás 
eredménye:  Rezák László győzelme

Kevés olyan ember van Szolnokon, aki ne tudná, ki is Rezák László. A 
kosársport szerelmesei a mai napig emlegetik azt az 1991-es napot, amikor 
vezetésével bajnok lett az Olaj. Jól ismerik a tiszapartis tanulók és az ő szü-
leik, hiszen az iskolában tanította a testnevelést. Januárban pedig megnyer-
te az időközi önkormányzati képviselő-választást a 6. választókerületben 
612 szavazattal, ahol a Fidesz-KDNP színeiben indult, és több mint kétszáz 
vokssal előzte meg a független jelöltet.
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Egy szakmai, baráti társaság az aranykulcsos portásoké. 1952-ben alapí-
tották meg a Nemzetközi Aranykulcsot, és 45 ország mellett Magyarország 
is része 33 éve.  A Magyar Szállodaportások Aranykulcs Egyesületének tagja 
Müller Attila. Munkahelyén, a Garden Hotelben beszélgettünk.

A fotókiállításon láthatjuk 
a szolnoki Mészáros János 

fotóművész fotóját is.

A tizenhat esztendővel ez-
előtti ciánszennyezésre emlé-
keztek február elsején, a Tisza 
Élővilágának Emléknapján. 
A Galériában megnyitották 
a Brüsszelből érkezett fotóki-

állítást, Tisza – A mérgezett  
folyó című tárlatot. A ször-
nyű tragédiát Szalay Ferenc 
polgármester és Lovas Attila 
vízügyi igazgató idézte fel, va-
lamint felolvasták Áder János 
köztársasági elnök levelét is. 
„Amikor Szolnok a szörnyű 
pusztításra emlékszik, a Ti-
sza újjászületését is ünnepli. 
Ilyenkor minden alkalommal 
érdemes feltennünk három 
kérdést. Tanultunk-e a drá-
mai figyelmeztetésből? Min-
dent megteszünk-e annak 
érdekében, hogy a hasonló 
katasztrófákat elkerüljük? 
Gyermekeinket megtanít-
juk-e arra, hogy védjék, óvják 
természeti környezetüket?” - 
írta a köztársasági elnök.

2000. január 30-án a nagy-
bányai Aurul bányavállalat 
létesítményéből 100 ezer m³ 
cianid- és nehézfémtartalmú 
szennyvíz zúdult a Lápos fo-
lyóba, majd ezen keresztül a 
Szamosba és a Tiszába. A ha-
lálosan mérgező hatású anyag 
koncentrációja 180-szoro-
sával haladta meg a megen-
gedett határértéket, így ha-
talmas pusztítást végzett az 
élővilágban. A Tiszán a 40 km 
hosszan elnyúló ciánfolt két 
hét alatt vonult le. 

Magyarország 29,3 milli-
árd forintos kárigényt jelen-
tett be, de az Aurul a peren 
kívüli megegyezési ajánlatra 
nem válaszolt, így 2001-ben 
kártérítési per indult a válla-

lat ellen. Az Aurul jogutódja, 
a Transgold, csődeljárás után 
megszűnt, így  alperes hiá-
nyában a Fővárosi Bíróság az 
eljárást megszüntette.

- A felöltőn viselt jelvény formája tűnt 
fel. Mit jelent ez az elismerés, és kik visel-
hetik az aranykulcsot?

- 1983 óta működik a magyar szek-
ció, és aki megfelel a követelményeknek, 
taggá válhat. A felsőfokú végzettség 
mellett több éves szakmai munka szük-
séges, és két aranykulcsos ajánlása, akik 
meggyőződnek az alkalmasságról. Nem 
jár automatikusan, jelentkezni kell. 
Megtiszteltetés, hogy a szakma nagyjai 
maguk közé fogadtak. Fogalmazhatok 
úgy is, hogy az idegenforgalomban dol-
gozó kiváló portások kerülnek be. Ami 
nagyon fontos, hogy egy szakmai, baráti 
társaságról beszélünk, és íratlan szabály, 
hogy a világ összes aranykulcsosának 
össze kell tartani, segíteni egymást.

- Ahogy az egyesület oldalát nézeget-
tem, a tagok között elvétve találtam egy-
két vidéki szállodában dolgozó kollégáját 
a sok budapesti között.

- Valóban, a közel hatvanfős tagság 
nagy része fővárosi, vidékről csak páran 
vagyunk, ezért is érzem megtiszteltetés-
nek, hogy bekerülhettem. 

- A szállodaportás az első, aki talál-
kozik a vendéggel. Attila lassan harminc 
éve van a pályán. Mi a szépsége a mun-
kának?

- Nincs két egyforma nap és minden 
vendég más. A szakmában 1986 óta va-
gyok, a térség piacvezető négycsillagos 
szállodájában, a Garden Hotelben 2003-
tól, a szálloda nyitásától. Aranykulcsos 
mottó az, hogy a szolgáltatást barátság-

gal végezzük, egy nyitott vendégköz-
pontú beállítottsággal. Tájékozottnak és 
segítőkésznek kell lenni. Az a dolgunk, 
hogy megtartsuk a vendéget.

- Szolnok fejlődik, de a megyeszék-
helynek még van dolga a turizmus fej-
lesztésében.

- A vendégek többsége üzletember, és 
a sportolók is szívesen töltenek itt pár 
napot, de nyaranta érkeznek családok 
is. Itt a múzeum, a színház, a vadaspark. 
Várjuk a RepTár megnyitását, és ha a 
termálvizünket valóban kihasználnánk, 
az sokat segítene. Ahhoz, hogy még job-
ban felzárkózzunk a nagyvárosok mellé, 
egyre több kulturális- és sportprogram-
ra van szükség. 

(Kővári Anna)

Holnap Városáért Díjat kapott Szol-
nok. 200 pályázó közül a megyeszékhely 
hetedmagával érdemelte ki az elismerést 
a megvalósított fenntartható fejlődés, 
a kulturális értékek ápolása, illetve a 
hagyományok megőrzése érdekében 
végzett kiemelkedő munkájáért. A Bu-
dapesten rendezett ünnepségen elhang-
zott, a bíráló bizottság nagy figyelmet 
fordított a pályázatok értékelésekor 
arra, hogy az örökség a jelenben is minél 
több formában megjelenjen.

Március végéig várja a látogatókat a 
Damjanich János Múzeum legújabb idő-
szaki tárlata. A „Kocsira ládám, hegyibe 
párnám” elnevezésű vándorkiállítás az 
egri Dobó István Vármúzeum jóvoltából 
jutott el Szolnokra. Az érdeklődők több 
száz éves kelengyés ládákat, faragott és 
ácsolt szökrönyöket, illetve csaknem 
100 fotót láthatnak.

A Széchenyi-lakótelepen is tucat-
szám találhatók erdei fülesbaglyok. A 
téli hidegben az enyhébb levegő csalja 
be őket a házak közé és ad nyugalmat 
ezeknek a ragadozóknak. Fontos azon-
ban nyugalmat biztosítani nekik, hiszen 
szervezetükben nincs zsírtartalék, ezért 
ha folyamatosan megriasztják őket és 
állandó repülésre kényszerülnek, akkor 
felemészthetik magukat és könnyen el-
pusztulhatnak. 

Január 19-én betöltötte 93. évét 
Szurmay Ernő, a szolnoki kulturális élet 
meghatározó személyisége, aki pedagó-
gusként, irodalom- és művelődéstörté-
nészként, iskola- és könyvtárigazgató-
ként is a város legnagyobb alakjai közé 
tartozik. (mpa)

Kiállítással emlékeztek a katasztrófára

Megtiszteltetés az aranykulcs viseléseHÍREK
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Várja hirdetését a Szolnok-Panel!

A háztartásokban keletkező szelektíven gyűjtött hulladékot a lakossági ügyfelek elhelyez-
hetik a Szolnokon működő hulladékudvarokban.  A hulladékudvarok feladata, hogy rendele-
tek és engedélyek szerint meghatározott mennyiségű és minőségű, a lakosok által szelektíven 
gyűjtött veszélyes és nem veszélyes hulladékot ideiglenesen tároljanak, majd további haszno-
sítónak vagy ártalmatlanítónak átadja. A hulladékudvarok a komplex hulladékgazdálkodási 
rendszer szerves elemei.

Szolnok városában két hulladékudvar üzemel:

1. számú hulladékudvar
5000 Szolnok, Felső Szandai rét
hrsz. 19611/3 (Praktiker mellett)

Tel.: 06-20/331-1727 
Nyitva tartás: 

kedd, szerda, péntek: 7:00–15:00
csütörtök: 7:00–17:00
szombat: 7:00–13:00 

2. számú hulladékudvar
5000 Szolnok, Széchenyi krt.

hrsz. 19802 (Alfa-Nova mellett)
Tel.: 06-20/331-1682

Nyitva tartás:
hétfő, kedd, csütörtök: 7:00–15:00

szerda: 7:00–17:00
péntek: 7:00–13:00

További részleteket megtalál a www.nhszszolnok.hu weboldalon a telephelyek/hulladékudvar 
menüpont alatt. (X)

Életreform Klub
(Aba-Novák Agóra Kulturális Központ, 

Szolnok, Hild János tér 1.)
Minden kedden 17-20 óra között. A belépés díjtalan!

Tájékoztatás: 30/663-1176, czala@freemail.hu
Ha krízishelyzetben van, magányos, hívja mobilról is a 

116-123 ingyenes, lelki elsősegély telefonszámát.

Segítség az 
ügyintézésben

A Magyar Nemzeti Üdü-
lési Alapítvány, több mint 
száz pályázattal, pihenési le-
hetőséget nyújt nyugdíjasok, 
nagycsaládosok, fogyatékkal 
élők és gyermekek részére az 
Erzsébet-program keretein 
belül. Az érdeklődők segít-
séget kaphatnak: a Belvárosi 
Ügyfélközpontban, a Hild téri 
Agórában, a Tourinform iro-
dában és a kormányablakok-
nál.  A pályázatok benyújtá-
sára az elektronikus pályázati 
felületen van lehetőség, amely 
a www.erzsebetprogram.hu 
honlapról érhető el.

Az ötödik éve meghirdetett 
pályázatok révén mintegy 600 
ezer ember üdülhetett eddig, 
és a résztvevők fele gyerek 
volt. Az idei cél az, hogy 2016-
ban legalább negyedmillió-
nyian részesülhessenek a le-
hetőségből.

Hulladékudvarok

BELÉPŐJEGY

 Gyermek, diák, nyugdíjas: 800 Ft

 Felnőtt: 900 Ft

 Családi (4 fő): 2 900 Ft
2 éves korig ingyenes

NYITVA TARTÁS

 Március 12-14.: 10-18 h
 Március 15.: 9-17 h

SZERVEZŐFŐTÁMOGATÓ TÁMOGATÓK

Vasútmodellező
Baráti Kör, Szeged

V út d ll ő

Kiállítók:

Élő Mini-Világ Alapítvány
Baranyai János Vasútbarát és Modellező Klub, Veresegyház
Vasúttörténeti Alapítvány Vasútmodellező Baráti Kör, Szeged

LEGO TEREPASZTAL

SZIMULÁTOROK

VÁROSNÉZŐ
KISVONAT

Aba-Novák Agóra Kulturális Központ | 5000 Szolnok, Hild J. tér 1. | +36 56/514-569 |  agoraszolnok | www.agoraszolnok.hu | A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB
H0 TEREPASZTALA

APRÓHIRDETÉSEK

Újszászon, részlegesen felújított, közművesített 47 nm-es lakás, kerttel eladó. Ár.: 1,5 
M Ft. Érdeklődni: 20/368-3686.
Szolnoktól 15 km-re Szászberken, 833 nm-es közművesített építési telek, fúrott kúttal 
eladó. Tel.:  20/937-1888.
Jó állapotban  lévő Siemens, nem beépíthető mosogatógép költözés miatt eladó. Tel.: 
20/256-5547.
Keresek megbízható személyt, aki segít a takarításban és a bevásárlásban. Telefon: 
30/848-2940.

A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért 
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!
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A Mária utcában február közepén kezdődtek az idős 
ostorfák gallyazási és fakivágási munkálatai, melyek vár-
hatóan március 4-ig tartanak. A fák pótlása megtörténik. 
Még tavaly elkészült a fák 3D-s műszeres vizsgálata, amely 
pontos képet adott a fák állapotáról. Több fát nem lehet 
megmenteni, ki kell vágni. Ezeknek a telepítése még ak-
kor történt, amikor az utcában csak családi házak voltak. 
Az építkezések folyamán egyre többször kellett az ágakat 
csonkolni, és a sebfelületek egy idő után bekorhadtak. A 
feladatok elvégzése kellemetlenséggel jár, szakaszos lezá-
rás, parkolási lehetőség korlátozása, amiért a lakosság tü-
relmét kérik.

Rockörök 
A Hild Viktor Könyvtár aulájában Jakubik Anna 

”Rockörök” paraván kiállítását nézhetjük meg február végéig. 
A kiállított rajzok csak egy szeletét mutatják be Anna mun-
káinak, hiszen ahogyan  meséli, szeret portrékat rajzolni és 
nyitott szemmel jár a világban, mindenből ihletet merít egy 
későbbi munkához. 

- Nyolcéves koromig éltünk a lakó-
telepen, most Tószegről járok be a Szé-
chenyi Gimnáziumba. Más világ, más 
környezet fogadott vidéken, ott kezd-
tem foglalkozni a rajzzal. Több időm 
volt és nem ismertem senkit. Amikor 
a kedvenc előadóimat vagy ismerősei-
met rajzolom, nehezen hiszik el, hogy 
nem egy nyomtatott rajzot látnak. Nem 
tudom még, hogy a jövőben meghatá-
rozó lesz-e az életemben a rajz, hiszen 
szeretem a zenét is. Tizedikes, biológia 
tagozatos vagyok és tervem az, hogy az 
orvostudománnyal foglalkozzam. Bár-
mi megtörténhet.

Elmondja, hogy megszeret-
te a nyugodt vidéki életet, és 
ma már örül, hogy kiköltöztek, 
hiszen nem egy bulizós lány, 
inkább rajzol vagy a megma-
radt szabadidejét a szűk baráti 
körrel tölti. A művészi hajlam 
az édesanyjától öröklődhetett, 
hiszen ahogyan meséli, már 
kicsi korában kipróbálták kö-
zösen a kézműves technikákat. 

A kiállítást látogató azt 
gondolhatja, hogy Anna egy 
rockerlány és nem egy csen-
des, visszafogott tizenhat 
éves.  Amikor az első rajzról kérdezem, kis gondolkodás után 
mondja, hogy az egy tengerimalac volt, így sosem  tudta meg, 
hogy az első modell elégedett volt-e.

Kővári Anna

Kultúra napi szavalóverseny

A Hild Viktor Könyvtárban megrendezett szavalóversenyen 
a következő eredmények születtek:

5-6. osztály: 1. Makai Anna (Széchenyi krt.-i Általános 
Iskola), 2. Györgyi Nóra, 3. Lading Bianka (Szent-Györgyi 
Albert Általános Iskola), és szintén 3. helyezett lett Gondos 
Viktória (Széchenyi krt.-i Általános Iskola)

7-8. osztály: 1. Horváth Ábel Olivér (Tiszaparti Római Ka-
tolikus Általános Iskola és Gimnázium), 2. Veres Ákos (Szé-
chenyi krt.-i Általános Iskola), és Nagy Dorina Kata (Szent-
Györgyi Albert Általános Iskola)

Hild Viktor Könyvtár programjai
A Hild Galériában 2016. március 9-én 17 órakor Tóth László 

fotókiállításának megnyitója
Paraván-kiállítás: 2016. március 1-31 között: „Petőfi és kora” 

gyermekrajzok
Vitrin-kiállítás: 2016. március 8-tól 31-ig: „Színes tavasz” Mihály-

Retter Bernadett quillingtechnikával készült alkotásai láthatók. 
A kiállítások a könyvtár nyitvatartási ideje alatt tekinthetőek meg!

Programok:
„Tiszta Szívvel Szolnokért” lakossági szűrőprogram 2016. március 
8-án (kedden) 14-17 óra között a Zöldház Hild-termében, a Szé-

chenyi-teremben és a földszinti klubszobában.
2016. március 12-én (szombat) 14-18 óra:  Legóklub 

2016. március 12-én (szombat) 14-18 óra: Babaruha-börze 
2016. március 18-án (péntek) 15-18 óra:  

Kiállítás és vásár kézműves termékekből az aulában
2016. március 24-25-én és 29-én 8-16 óra:  

IFI-Pont:  Tavaszi szünet
2016. március 25-én 15-17.30 óra:  

IFI-Pont: „Nyuszifül” húsvéti kézműves játszóház
2016. március 17-én 14 óra:  

„7 mérföldes csizmában” mesevetélkedő IV. 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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A régi naptár 
februárt, „böjtelő” 
havának nevezi, 
utalva ezzel arra, 
hogy a húsvét előt-
ti 40 napos böjt 
eleje, kezdete, min-
dig erre a hónapra 
esik.

 A keresztény ember életében fontos 
ez az időszak. Miként a természet télen 
„befelé él”, nem hoz rügyet, virágot, sem 
termést, csak erőt gyűjt, úgy mi is a böjt-
ben igyekszünk „befelé élni”, azaz többet 
törődni a lelki életünkkel. Egy afrikai ex-
pedíció során történt, hogy a fiatal, lelkes 
kutató egyre csak sürgette a csoportot a 
gyorsabb haladásra. Az ötödik napon a 
terhet hordozó bennszülöttek leültek és 
egy tapodtat sem mozdultak. Amikor 
az okát kérdezték, azt felelték: ”Olyan 
gyorsan megyünk, hogy elhagytuk a lel-
künket. Leülünk és bevárjuk, hogy utol-
érjen.” Napjainkban is, a tragikus hírek 
egyértelműen jelzik, hogy sokan elhagy-
ták a lelküket. Nem csodálkozhatunk, 
mert a ma emberét leginkább a külseje 
foglalkoztatja, hogyan szabadulhat meg 
a felesleges kilóktól, a ránctól, az ízületi 
kopástól, és csak nagyon keveset törődik 
a lelkével. Ezért a nagyböjt egy prevenci-
ós időszak, azon fáradozunk, hogy meg-
erősítsük a lelkünket.

Talán furcsa, hogy az egyház a böjt-
ben lemondásra és önmegtartóztatás-
ra invitál bennünket. Hogyan szolgálja 
ez a lélek megerősítését? Gondoljunk a 
munkahelytől kapott szabadnapra, sza-
badságra. Milyen felszabadulttá, vidám-
má válik az ember! Én döntöm el mikor 
kelek, hova megyek, mit csinálok, kivel 
találkozom… mert szabad vagyok. Az 
élet küzdelmes napjaiban rossz szokáso-
kat, pótcselekvéseket veszünk magunk-
ra, mint például a dohányzás, italozás, a 
lustaság, hanyagság, a megszólás, a pénz-
vágy, a könnyelműség és egyebek, melyek 
megkötözik a lelkünket. Nem vagyok a 
magam ura. Ideges vagyok, feszült, dü-
hös, kétségbeesett, depressziós… Ami-
kor a böjtben megpróbálok ezekkel vias-
kodni, részben, vagy teljesen lemondani, 
megszabadulni tőlük, szabaddá válik a 
lélek. Már nem a pohár parancsol nekem, 
s nem teszem tönkre sem a magam, sem 
a családom életét. Boldogító érzés a lelket 
szabadnak érezni!

A böjt tehát egy prevenciós időszak, 
küzdelemre hív, hogy soha ne nyugod-
junk bele abba, hogy a rossz győzedel-
meskedjen felettünk. A Titanic luxusha-
jó, amikor süllyedt, segélykérést adott le: 
S.O.S, azaz mentsétek meg a lelkeinket. 
A böjt bennünket is arra hív, hogy meg-
mentsük lelkeinket! 

Szkiba Tibor
 görög katolikus parókus

Szolnok város életében egyedülálló 
méretű út- és járdaépítés kezdődik 2016-
ban. A Modern Városok Programjának 
részeként a kormányzat bruttó 4 milli-
árd forintot ad a városnak erre a célra.  
Az önkormányzat az éves költségvetés 
terhére jelentős forrást a közlekedés fej-
lesztésére nem tud elkülöníteni, csak a 
lokális munkák elvégzéséhez szükséges 
összeget, ezért a kormány külön támoga-
tást biztosít erre a célra.

Fontosabb fejlesztések a megyeszék-
helyen:

Szandaszőlősön a Kiss János út  teljes 
hosszában új burkolatot kap.

Kocsoros út – a Szandaszőlős felé a 
kerékpárút hiányzó darabját jelenti ez a 
szakasz. Az út és a járda teljes hosszában 
megújul.  

Vízpart körút –  járda és kerékpárút 
segíti az egyre bővülő létszámú lakossá-
got.

Az Ady Endre úton a jelentős forga-
lom miatt fontos a burkolat megerősítése. 
2015 nyarán a Pólya Tibor és a Boldog 
Sándor István út közötti szakaszon kicse-
rélték a régi ivóvízvezetékeket, 2016-ban 
pedig teljes hosszában új burkolatot kap 
az utca egészen a Thököly útig. Emellett a 
járdát is teljes egészében felújítják.

Baross Gábor út – a Madách útig be-
fejeződik a járda felújítása, majd az utca 
teljes hosszában a Nagy Imre körútig, va-
lamint az út újraburkolása is megvalósul.

Piroskai út, kerékpárút építése – az 
ipari parkban dolgozók  régóta jelentkező 
igénye, hogy bekapcsolják a kerékpárút-
hálózatba az ipari övezetet. A Tószeg felé 
menő kerékpárút kiépítésével most ez a 
csatlakozás is elkészül.

Szapáry út – az utca új aszfaltburkola-
tot kap, a járda pedig díszburkolatot.

Tiszaliget – megújul a sétány járdája, 
parkoló épül a stadion főbejáratánál.

Szántó körút – az út teljes egészében új 
burkolatot kap, emellett megújul a járda 
is. A Pozsonyi úti kereszteződés körfor-
galmánál kanyarodósáv épül, a Kassai út 
és Kolozsvári út közötti szakaszon pedig 
parkolók épülnek.

Ráncok ellen szemüveg
RÁNCOK / SZEMÜVEG

Nem kérdés! A látáshibákkal élő vagy nem megfelelő szem-
üveget viselők arcán tipikus ráncok alakulnak ki idővel. Nagyon 
sok ember, főleg a nők szenvednek a tekintetüket csúfító baráz-
dáktól, holott gyakran ennek hátterében csupán a nem megfelelő 
látás áll. Látáshibáinkat bizonyos mértékben korrigálni tudjuk a 
szemkörnyéki izmok megfeszítésével, melyek hatására a szem-
héjak nyomást gyakorolnak szemgolyónkra, ezzel segítik a fó-

kuszálást. A gyakori hunyorgó nézéstől kialakult mimikai ráncok a szem környékén 
tipikusak. Szakemberként első ránézésre látható: a látáshibák korrigálásakor meg-
könnyebbülnek az izmok, a tekintet kisimul, és a páciensek fellélegeznek: „Jaj de jó!” 
Ellenőriztesse Ön is látását és élje át a megkönnyebbülést, melyet a tehermentesített 
látás jelent!

Taupert Szilvia, Széchenyi Optika,
dipl. optometrista–kontaktológus, a Semmelweis Egyetem gyakorlati oktatója

Több madárfaj tölti itthon a telet, 
ilyenkor szükségük van az emberi segít-
ségre egészen a fagy beálltától tavaszig. A 
téli madáreleségeknek három nagy cso-
portja van, ezeket jó ha együtt alkalmaz-
zuk. Az első a nem sózott, nem pirított, 
magas olajtartalmú fekete napraforgó. 
A második csoport az állati zsiradék: a 
nem sós vagy kifőzött szalonna, a fagy-
gyú, illetve a cinkegolyó. Jó, ha lágy sajtot 
és vajat is kiteszünk. Az olajos magvak 
és állati zsiradék mellett gyümölccsel, 
elsősorban almával is etessünk. Ezeket 
szúrjuk fel bokrok és fák ágcsonkjaira, de 
néhány szemet a talajra is tehetünk. Kis 
mennyiségben konyhai maradékot, főtt 
rizst, főtt tojást, kenyérmorzsát is kitehe-
tünk.

A családi házaknál fontos, hogy a ma-
dáretetőnk macskától védve legyen, en-
nek érdekében a faágára elhelyezett etetőt 
úgy védhetjük meg, hogy szögesdróttal 
áttekerjük a fa törzsét. Fontos, hogy az 
etető környékén legyen bokor, örökzöld 
cserje, ha megijednek a madarak, akkor 
ez biztonságos búvóhely.

A víz megszerzése is létkérdés az ener-
gia utánpótlása mellett az etetőre járó 
madaraknak a száraz hidegben, mert 
nincs sem hó, sem zúzmara. Ezért is fon-
tos, hogy a mag, az alma és az állati zsira-
dék mellett napközben legalább néhány 
órán keresztül folyékony vizet is találja-
nak a madarak. Ha reggel kéz meleg vizet 
kiteszünk, abból néhány órán keresztül 
ihatnak, de a vékony jéghártyát is át tud-
ják törni. Érdemes természetes fagyálló-
ként kevés cukrot feloldani az itatóvíz-
ben nehezebben fagy be, és a cukor plusz 
energia-utánpótlás a madaraknak.

Fontos, ha elkezdjük az etetést, akkor 
nem szabad abbahagyni, mert a könnyű 
táplálék megvonása hidegebb éjszaká-
kon a madarak pusztulásához vezet. Az 
etetőkre is vonatkoznak a higiéniai sza-
bályok, pár naponta mossuk át az etetőt.

Etetni-itatni erkélyen, ablakpárká-
nyon is lehet. (mme)

Elhagytuk a 
lelkünket

Az erkélyre is tehe-
tünk madáretetőt

4 milliárd forintos 
útépítési program indul
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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 Zenés műsor  Nyerges Izabellával 
 benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek” Németh 

Ádámmal
22:00 – 00:00  Boros Mega Voga Show (vasárnap 

esti  adás  ismétlés 1. rész) 
Kedd
00:00 – 02:00 Boros Mega Voga Show (vasárnap 

esti  adás  ismétlés  2. rész)
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 Zenés műsor  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
04:00 – 06:00 Romantikus Party Balázs Palival 

ismétlés
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kis Katával
10:00 – 16:00 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  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 Zenés műsor 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 Napközben Joó Csabával
16:00 – 20:00 Zenés műsor  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” gasztro-
nómiai 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 

„Dimidium facti qui 
coepit, habet” véli Horati-
us, amely februárban már 
aktuális lehet. Tettünk 
már újévi fogadalmat 
január elsején, amelyet 
az első két hétben gond 
nélkül sikerült is betar-
tanunk, de utána mégis 
alábbhagyott a kezdeti 
lelkesedés. A probléma 
jellemzően abban gyö-
kerezik, hogy sokan még 
nem állnak készen arra, 
hogy megváltoztassák a 
rossz szokásaikat, illetve 
olyan célokat fogalmaz-
nak meg, amelyeket szinte 
lehetetlen megvalósítani.

A rejtvényábrába se-
gítségül előre megadtunk 
számos betűt, de óvato-
san fejtsen, mert ezek egy 
része a fekete mezőket 
helyettesíti. A rejtvény-
ábrába a beírandó szavak 
elhelyezése után a fekete 
négyzetek helyén álló be-
tűkből olvashatja össze 
Horatius gondolatát magyarul balról jobbra, felülről lefelé haladva.  Ez a végső, beküldendő 
megfejtés.   (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Ábrába írandó szavak:

 Kétbetűsek: BR, CÓ, EÜ, GU, LO, NA, OK, OP, ŐK, RA, RE, RE, RI, RT, TG

Hárombetűsek: ÁSÓ, BTU, ETA, IÓN, IRS, KIA, KOS, MAK, NIG, REÁ, SÁP, TTO, XTR, ZOT

Négybetűsek: ADOK, ADÓS, AFRO, EKRÜ, EZER, KÁDI, LAAS, LEAR, ODOR, ÓNIX, ROER, SZÁM

Ötbetűsek: ERKEL, ETTEK, ESTÓK, FLEKK, FLÓRA, RESTI, STIFT, TIBET, TRADE

Hatbetűsek: ESTADO, KIFELE, OKOZAT, ÜZLETI

Hétbetűsek:IKTELEN, KATALÁN, SZERDAI, ZONGORA

Nyolcbetűsek: KIIKTATÓ, RÁADAGOL

Kilencbetűsek: FRIM JAKAB, SARABOLÁS, ÚSZÓTRIKÓ

Tízbetűsek: ATTENTÁTUM, OLEOGRÁFIA

Tizenöt betűsek: APOKALIPTIKUSOK, ŐRÜLT NŐK KETRECE

Horatius igaza
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A múlt havi megfejtés: Ciklámen. 4 személyes családi belépőt nyert az Országos vasút-
történeti és vasútmodell kiállításra Török Gyula, kétszemélyes belépőt pedig Molnár László. 
Egy vasárnapi 2 személyes svédasztalos ebéd a Garden Hotel felajánlása, melyet Svarsnig 
Judit nyert.

Várjuk megfejtéseiket, leveleiket: panel-szolnok@freemail.hu, vagy a Zöldház címére: 
Szolnok-Panel, Karczag László u. 2., illetve a portán elhelyezett levelezőszekrényünkbe. 
www.panel-szolnok.hu, Facebook/panel-szolnok. A Szolnok-Panel újságok megtalálhatóak: 
http:/portal.vfmk.hu/0802033 oldalon.

Sziasztok! 
2016. március 6-án  ne felejtsétek el megnézni a szolnoki csatát! 1849.  március 5-én a 
magyar honvédsereg Damjanich János honvédtábornok vezetésével győzelmet aratott 
az osztrák seregek felett. Ezzel indult a ,,dicsőséges tavaszi hadjárat”. Minden évben 
erre az eseményre emlékezünk a csata újraélesztésével.
E havi rejtvényem a március 15-ei eseményekhez kapcsolódik: 
- Ki készítette az első ismert magyar kokárdát? 
- Hol olvasták fel először a 12 pontot?  
- Mi a keresztneve a Kőszívű ember fiaiban a három Baradlay-
nak?
A megfejtéseket a gyermekkönyvtárban található  
ládikámba dobjátok!
Előző havi rejtvényem nyertese: Dósa Lili. Gratulálok!  
Nyereményét átveheti a könyvtárban!                                                              Üdv. Leó
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A Magyar Kultúra Napján Szolnok Város Sportdíját Ecseki Tibor vehette át, akiről elmondhatjuk, hogy eddigi élete a sportról 
szólt. Kiváló atléta volt, válogatott magasugró, majd az aktív sport befejezése után edzőként dolgozott és dolgozik a mai napig. 

- Valóban végigkíséri az 
életét a sport.

- Még általános iskolában 
megkaptam ezt a szemléletet 
a tanítóimtól, amit magam is 
megpróbálok továbbadni a 
gyerekeknek. Két nevet min-
denképp említek a sok közül, 
Vida Vili bácsit és Juhász Ka-
talint. Meghatározó szemé-
lyiségek voltak.

A sport megtanít az ön-
állóságra, a küzdelemre, a 
kitartásra. Az atlétika cso-
dálatos, nem véletlenül neve-
zik a sportok királynőjének. 
Megtudjuk mire vagyunk ké-
pesek! A legfontosabb az élet-
ben az lenne, ha mindenki a 
saját képességei szerint élne, 
élhetne. Sajnos ezt sokan 
nem használják ki.

- A legtöbb embernek eh-
hez kell egy külső segítség, va-
lami motiváció.

- Ami engem vezérel a 
mai napig az, hogy kibonta-
koztassam a gyerekek képes-
ségeit, megkeressem a végső 
határt, de más tantárgyaknál 
is így kell működnie.  Ebben 
nagy szerepük van a tanítók-
nak. Úgy foglalkozzunk a fi-
atalokkal, ahogy azt a képes-
ségük megkívánja, és azt kell 
fejlesztgetni, hiszen minden 
gyerek más. Én mindig fi-
gyeltem a tanítóimat, a kollé-
gáimat, mit, miért csinálnak, 
és ehhez hozzátettem az én 

elképzeléseimet is. A mai na-
pig tanulok.

- Az utánpótlásban tölt be 
fontos szerepet. Hogyan látja 
a mai fiatalokat, mekkora a 
változás az elmúlt évtizedek-
ben?

- Hatalmas a különbség, a 
változás nem más, mint maga 
az élet.  A fejlődés nélkülöz-
hetetlen, a baj az, hogy az ala-
pokat kezdjük elfelejteni, és 
hogy a fiainkat nem nagyon 
tudjuk befolyásolni, a sok té-
ves információ tévútra vezeti 
őket. Nagy a felelősség a ta-
nítókon. Büszkén mondom, 
hogy nálunk más a helyzet. 
Megtanítjuk a küzdelmet, a 
vágyat a sikerre. A versenyek 
és edzések mellett nagyon 
sok a közös programunk.

- Hogyan fogadta a kitün-
tetést?

- Meghatottan. Ott döb-
bentem rá, hogy mennyi 
minden történt velem az élet-
ben. Bejártam a világot, sok-
sok kiváló emberrel ismer-
kedtem meg, sokukkal ma is 
tart a kapcsolat.

- 1985 óta edző, fiatalok-
kal, felnőttekkel foglalkozik 
és ma már a szintén kiváló 
sportoló gyermeke, Dani, a 
kollégája.

- Valóban kiváló spor-
toló volt mindkét gyerme-
kem, de ez nem véletlen, hi-
szen ott nőttek fel a pályán. 

Dani országos csúcstartó, 
többszörös magyar bajnok, 
de a feleségem, Juhász Er-
zsébet szintén 36 szoros  

magyar válogatott, mai napig 
a 4x100-as váltóval országos 
csúcstartó. 

- Beszélgetésünk alatt csak 
a tanító megnevezést használ-
ja. Sem edző, sem pedagógus. 
Valóban szép magyar szó és 
mindent kifejez.

- Én úgy gondolom  az 
igazi tanító az az ember, aki 
nemcsak azt tanítja meg ami 
a könyvben van, hanem azt 
is, amit ő tud, amit tapasztalt, 
és a személyiségén keresztül 
megtanítja az élet szépségei-
re, visszásságaira is gyerme-
keit. Magasztos a kifejezés.

Kővári Anna

A változás, maga az élet

Kölcsey Ferenc 1822. január 22-én fejezte be Himnusz 
megírását, 1989 óta ezen a napon ünnepeljük a Magyar 
Kultúra Napját. Kitüntetések átadásával Szolnok városa 
elismeri azok munkáját, akik a kultúra, a sport vagy a mű-
vészet területén alkottak maradandót. Kitüntetettjeink 
2016-ban:
Szolnok Város Pedagógiai Díj: B. Sipos Gabriella, Kiss Lász-
ló, Kókai-Vigh Veronika Judit, Liget Úti Általános Iskola, 
Patay István, Sáriné Papp Erzsébet, Varga Hajnalka
Szolnok Város Sportjáért Díj: Ecseki Tibor (atléta edző), Ró-
zsa József  (Szolnoki Sportcentrum). 
Kaposvári Gyula-díj: Debreczeni Ildikó (Jelmez-Art Kft.), 
Verseghy Ferenc Könyvár Szandaszőlősi Művelődési Ház 
Tagintézménye. 
Laki Kálmán-díj: Dr. Túróczi Imre (Szolnoki Főiskola rektora). 
Tiszavirág Turisztikai Díj: Kovács Ákos (Tiszavirág Feszti-
vál főszervezője). 
Szolnokért Emlékérem, arany fokozata: Móra László (festő-
művész, cukrász, a Marcipán Cukrászda tulajdonosa). 
Rotary Mecénás-díj: Béres Gyógyszergyár Zrt.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-
Rendelőintézet Csecsemő és gyermekosztálya, a Fül- 
orr- gégészet és szájsebészet, valamint a Szülészet-nő-
gyógyászati osztály elköltözött a VII. emeletes épületből 
a kórház új C-épületébe. Az osztályok megközelíthetőek 
a C-épület Diagnosztikai Tömb felőli bejáratán, a Sürgős-
ségi betegellátó osztályon keresztül a C-épületet összekötő 
folyosón át. A férfi 4x100 méteres váltó bajnokcsapatával

Fotó: MJA


