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Március 

Ráczné Weisz Máriának, a Széchenyi István Gimnázium intéz-
ményvezető-helyettesének nemzeti ünnepünk alkalmából Balog 
Zoltán, az emberi erőforrások minisztere állami kitüntetést adott át 
Budapesten, a Pesti Vigadóban. Kimagasló színvonalú munkájáért 
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült.

Szalay Ferenc, a város polgármestere március 15-én hangsúlyozta:  
Magyarország függetlenségét ma is veszély fenyegeti. Földrészünk jö-
vője a tét. Biztonságosnak tűnő élethelyzetben találkozunk az évtized 
legnagyobb problémájával, a migránsok végeláthatatlan tömegével. A 
magyar népnek ismét döntenie kell saját sorsáról, gyermekei jövőjéről.

A tavasz közeledtét jelzi a madarak éneke mellett a sok 
illatos virág a kiskertekben, a piacon. A márciusi tavasz-
váráshoz hozzátartoznak ünnepeink, a méltó megemlé-
kezések. 

Március 6-án, a 167 évvel ezelőtti győztes csatára em-
lékezett Szolnok. Kétszáz magyar, lengyel, osztrák, cseh 
korabeli viseletbe öltözött hagyományőrző elevenítette 
fel a Kossuth téren az ütközet jeleneteit.

Virágot kaptak a hölgyek a nemzetközi nőnapon, me-
lyet 1917 óta, hazánkban 1948 óta tartanak. 

Megemlékeztünk a székely szabadság napjáról, mely 
az összetartozás napja is. 1854. március 10-én végezték ki 
a marosvásárhelyi Postaréten a székely vértanúkat, akik 
az elbukott magyar forradalom és szabadságharc lángját 
akarták újra fellobbantani.

Az 1848-49-es  forradalom- és szabadságharc tiszte-
letére kokárdát tűztünk. 1848. március 15-én robbant 
ki Pesten a radikális ifjúság által vezetett forradalom, 
szervezői között ott volt Petőfi Sándor, Vasvári Pál, Jókai 
Mór.  A forradalom vérontás nélkül zajlott.  

A Damjanich-szobornál lévő városi megemlékezés 
mellett, a Széchenyi-városrészben is koszorúztak a hősök 
tiszteletére az itt élők az óvodásokkal közösen.

A magyar sajtó napján a megyeházán köszöntötték az 
újságírókat, ahol Kovács Sándor, a megyei közgyűlés el-
nöke beszédében kiemelte a szolnoki média kiegyensú-
lyozottságát, a lokálpatrióta szemléletet. 

2016-ban húsvét március 26-án és 27-én lesz, mely Jé-
zus feltámadása és az újjászületés, a megújulás, a tavasz-
várás ünnepe is. 

Kívánunk  
mindnyájuknak  
kellemes húsvéti  

ünnepet!

„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 Élővi-
lágának Emléknapján, majd a megemlékezők virággal és 
koszorúval köszöntötték a Tiszát.



16,5 milliárd forintból gaz-
dálkodhat 2016-ban a megye-
székhely. Az év legfontosabb 
döntését a baloldal képvise-
lőinek támogatásával hozta 
meg a közgyűlés. A szavazást 
megelőző vita a pénzügye-
kért felelős alpolgármester 
bevezetőjével kezdődött. Sza-
bó István (FIDESZ-KDNP) 
hangsúlyozta, hogy az előző 
két esztendőhöz hasonlóan 
egyensúlyban van a költség-
vetés. Mindez a gazdaság 
folyamatos erősödésének 
is köszönhető – tette hoz-
zá. Radócz Zoltán (MSZP) 
köszönetet mondott a helyi 
adókat fizetőknek a pontos 
teljesítésért, elmondta, hogy 
a működésre szánt 11 milli-
árd forintból csak 2,8 milli-
árdot biztosít az állam, több 
átadott feladatot nem, vagy 
csak részben finanszíroz. Így 
a különbözetet a városnak 
kell saját bevételeiből előte-
remtenie – tette hozzá. A szo-
cialista képviselőhöz hason-
lóan Kiss Gabriella (Jobbik) 
is azt szorgalmazta, hogy a 
város tegyen meg mindent a 
város intézményeinél és cé-
geinél, főként minimálbérből 
élők esetében a béren kívüli 
juttatások megteremtésére. 
A képviselő szerint vannak 
örömteli tételek a költségve-
tésben, de negatívumokkal, 
így az állami támogatás csök-
kenésével is számolni kell. A 
vitában hozzászóló fideszes 

képviselők szerint viszont 
szinte minden területre több 
pénz jut az előző évinél, a 
költségvetés komoly tartalé-
kokkal rendelkezik, és a sta-
bilitás mellett a tovább fejlő-
dő város lehetőségét teremti 
meg. Zárszavában Szalay 
Ferenc polgármester ismét 
emlékeztetett arra, hogy az 
állami adósságkonszolidáció 
nélkül nem lenne nullszaldós 
a költségvetés. Kiemelte: „30 
százaléka  a költségvetésnek  
a fejlesztésekre jut, és ebben 
az összegben nincs benne a 
2014-20-as időszak fejleszté-
sének sok-sok területe.”

 A város 2016. évi költség-
vetését elfogadták, egyedül 
a Jobbik nem támogatta az 
előterjesztést, a baloldal há-
rom képviselője viszont igen. 
Nem támogatta a lakbérek 10 
százalékos emelését az ellen-
zék. A Fidesz szerint viszont 
a bérleti díjak összege még 
így sem közelíti meg a valós 
piaci értéket, ráadásul elő kell 
teremteni a lakásfenntartás 
költségeit is. 

(MPA)

Soron kívüli ülés
 Összesen 275 millió forin-
tot különítettek el a Modern 
Városok Program keretében 
megvalósuló fejlesztések elő-
készítésére. Az erről szóló 
előterjesztést soron kívüli 
ülésén fogadta el a közgyűlés.

A helyi fejlesztési célokról 
Orbán Viktor miniszterel-
nök tavaly júniusi szolnoki 
látogatásakor született meg-
állapodás. A kormányhatá-
rozatba foglalt döntés része a 
négy beruházás - a tiszaligeti 
strandfürdő, a művésztelep, a 
tiszai kikötő és létesítményei, 
valamint a Véső úti sportte-
lep és strandfürdő fejleszté-
se - amelyek előkészítésére 
használhatja fel Szolnok a  
275 millió forintot.

 Mint ismert, 3 milliárd 
forint jut a Tiszaliget fürdő-
fejlesztésére. A művésztelep 
1 milliárd 84 millió forintos 
fejlesztése során a művészeti-
kulturális tevékenysége mel-
lett a turisztikai funkció kerül 
előtérbe.  A Váci Egyházme-
gyével együttműködésben a 
tervek szerint megújul a Vár-
templom és környezete is. A 
fejlesztést egy európai uniós 
finanszírozású pályázati for-
rás teheti teljessé, amelynek 
eredményeként a Zagyva-híd 
hídfőjénél megépülne egy 
vártornyot stilizáló turiszti-
kai fogadóépület.

A  tiszai kikötő és létesít-
ményei egymilliárd forint-
tal támogatott fejlesztéséhez 
köthető a Szolnoki Turisz-

tikai és Szabadidőközpont 
szálláshelyeinek felújítása, 
a kikötő kiszolgáló épületei 
(hajótároló, műhely) is ott 
kapnak helyet.

Szintén egymilliárd fo-
rint jut a Véső úti sporttelep 
és strandfürdő fejlesztésére. 
A beruházás során felújítják 
a strand területét, az öltöző 
épületét, a meglévő gyer-
mek- és melegvizes meden-
céket. Az 50 méteres úszó-
medencében egy 25 méteres 
versenymedence kap helyet, 
átalakítják az éttermet és a 
sportszállót. 

 Ugyancsak egyhangúlag 
támogatták a Terület- és Te-
lepülésfejlesztési Operatív 
Program részeként az első 
ütemben megvalósítandó 
fejlesztések körét. Az önkor-
mányzat 13 pályázatot nyúj-
tott be, mintegy 9 milliárd 
forint értékben. Ezek között 
infrastrukturális beruházá-
sok éppúgy szerepelnek, mint 
intézményi felújítások. Azzal 
is egyetértett mindenki, hogy 
Szolnok is azon települések 
között legyen, ahol vízitúra 
megállót alakít ki a Magyar 
Kajak-kenu Szövetség az ön-
kormányzatokkal közösen. 

2. oldal                 2016. március                 Szolnok-Panel

Kedvező időjárás esetén hamarosan befejeződhet a város-
háza felújítása. Leglátványosabb változás az a 4 kupola, amely 
ismét a felújított tetőt és ezzel együtt az épületet díszíti. Mind-
emellett a homlokzat is új színt kap.

***
Megkezdődött a főbb közlekedési utak, útszegélyek, padkák, 

járdák és közterületek kézi- és gép tisztítása a megyeszékhe-
lyen. A munkálatokban négy jármű és 30-35 közmunkás vesz 
részt. Erre a feladatra a város havonta mintegy 8-10 millió fo-
rintot fordít.

***
Új elemmel egészült ki a „Biztonságos Szórakozóhely Prog-

ram”. Az önkormányzat a diákok számára szervezett 10 héten 
át önvédelmi kurzust. Március elején indult képzés ingyenes, 
bárki, bármikor csatlakozhat. 

***
Tovább gyarapodott a Szolnoki Pantheon. Dr. Küry Albert 

egykori megyei alispán emléktábláját február utolsó szombat-
ján avatták fel a Damjanich János Múzeumban.

***
Március 7-től öt napon át tizedik alkalommal rendezték meg 

a „Tiszta Szívvel Szolnokért” betegségmegelőző programot. A 
szűréseken ezúttal is térítésmentesen vehetett részt a lakosság.

(mpa)

Elfogadták a város költségvetését

SOROKBAN

Elfogadták a város ez évi költségvetését, erről februárban döntött a szolnoki közgyűlés. A Modern Városok 
Program, illetve a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósítandó fejlesztések elő-
készítéséről pedig márciusban, soron kívüli ülésén határozott a képviselő-testület.
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Dr. Sziráki András, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kereskedelmi és Iparkama-
ra elnöke kívülről tud minden adatot akár a városról, akár a megyéről kérdezem. 
Pillanatok alatt összehasonlítja nemcsak a megye kistérségeit, de az Észak-alföldi 
régió városainak vállalkozásait is ismeri.  A város és a megye gazdasági fejlődéséről 
beszélt a Szolnok-Panel újságnak, és arról, hogy milyen hatása van egy megyeszék-
helynek a településeire.

Tűzvédelmi házirend
Március 31-ig kell elkészíteni, a lakókkal megismertetni és aláíratni az új tűzvédelmi 

utasításokat tartalmazó házirendet. A jogszabály a háromszintesnél magasabb, tíznél több 
lakó- és üdülőegységet magukban foglaló épületek tulajdonosait, a közös képviselőt, vagy az 
intéző bizottság elnökét kötelezi a szabályzatok elkészítésére. A BM rendelet azt is pontosan 
meghatározza, hogy a tűzvédelmi házirendnek miket kell tartalmaznia. Ennek meglétét, az 
előírások betartását a katasztrófavédelem április 1-jétől ellenőrzi, de hiányosság esetén elő-
ször csak figyelmeztetnek. Ezt követően viszont bírságot is kaphatnak a lakóközösségek.

Megyei fejlesztés
Jász-Nagykun-Szolnok megyében a komplex útfelújítási programnak köszönhetően 27 

km-es szakasz újul meg, közel 3,5 milliárd forint értékben. Az országos közúthálózaton a 
nyomvályúk és a felületi egyenlőtlenségek megszüntetésére, a közlekedésbiztonság, a fenn-
tarthatóság és a térségi elérhetőség javítására 69 milliárd Ft-ot biztosított hazai forrásból az 
állam. A program 444 km főutat és 119 km mellékutat érint. A Nemzeti Fejlesztési Miniszté-
riummal 2016. március 1-én megkötött támogatási szerződéssel elkezdődhet a megvalósítás. 
A fejlesztés a 4-es számú főút, a 32-es, 44-es, 46-os főút egyes szakaszait érinti, illetve a 4628-
as számú összekötő utat.

- A  városnak meghatá-
rozó kisugárzása van a kör-
nyezetére, a kistérségre, de 
az egész megyére. Szolnok 
fejlődése szempontjából fon-
tos volt, hogy a városvezetés 
időben felismerte, hogy az 
iparosítást újra kell kezdeni. 
Az ipari parkunk létrehozása 
jó döntés volt, hiszen mára 
megtelt. Mellette a város más 
területén is fontos fejlesz-
tések zajlottak. 2015-ben a 
termelésből származó bevétel 
520 milliárd forint volt, ami 
8,5 százalékos emelkedésnek 
felel meg. 

Ezzel az ipargazdaság tel-
jesítménye alapján Szolnok 
az előkelő hatodik helyen áll 
a megyei jogú városok sorá-
ban. 

Ez azt jelenti, hogy pozí-
ciói stabilizálódtak, amely 
garancia hosszabb távra is. 
Látni kell, hogy földcsuszam-
lásszerű változások történtek, 

hiszen sok cég megszűnt, de a 
város erejét jelzi, hogy képes 
volt rövid időn belül egy új 
iparszerkezetben gondolkod-
ni, fejleszteni. 

Egy fontos statisztikai 
adatot említek. Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyében elő-
állított új érték a múlt eszten-
dőben 2285 milliárd forint, 
ebből megyénk ipari termelé-
se a régió egész teljesítményé-
nek közel fele, 48,7 százalék. 
Ez azt mutatja, hogy van egy 
stabil bázis, van mire építeni, 
persze minden napért meg 
kell küzdeni, mindig előre 
kell menekülni....

Ami fájdalmam és sze-
retném, ha változna, hogy a 
nagy múlttal rendelkező és 
Szolnok nagy kitörési pontját 
jelentő  járműjavítót elszá-
molás szempontjából Buda-
pesthez csatolták. Az érték 
itt képződik, ez Szolnok ér-
deme, adminisztratív eszkö-
zökkel nem szerencsés ennek 
elterelése, de ennek változta-
tására a városvezetés is tesz 
lépéseket.

Egy másik terület, amely-
hez érzelmi szálak is köt-
nek, ez a mezőgazdasági 
gépgyártás. Kevesen tudják, 
hogy ennek  megyénkben 
van a központja, mégpedig a 
Szolnok-Törökszentmiklós-
Kisújszállás tengely. Több 
mezőgazdasági gépet gyár-
tunk itt, mint az ország többi 
megyéjében összesen. 

Míg a Jászságra a nagy-
üzem, Szolnokra a közepes 

méretű vállalkozások a jel-
lemzőek. Ez a szektor jobban 
tud alkalmazkodni a piaci 
változásokhoz, és a város la-
kóit csak bíztatni szeretném a 
vállalkozások fejlesztésére, új 
vállalkozások létrehozására, 
hiszen ezek termelik az érté-
ket, és a boldogulásnak egye-
dül a munka a forrása. 

Ha visszagondolunk, a 
vállalkozások 20-30 évvel 
ezelőtt  keresték a helyüket, 
nagy cégek beszállítói vol-
tak. Mára megismerték a 
piaci követelményeket, képe-
sek önállóan megjelenni, sőt 
exportálni is. Megyénkből az 
előállított új érték 53 százalé-
ka kerül exportra.

És persze nem csak a 
vállalkozások száma a fon-
tos, hanem a teljesítmény, a 
nyereség, hiszen nem elég 
dolgozni, meg is kell élni. 
Fontos, hogy a vállalkozások 
nyereséggel működjenek, ja-
vuljon az életminőség. Van 
még hová fejlődni, hiszen 
megyén belül a kistérségek 
között nagyok a különbségek, 
ha számokkal akarom ezt ki-
fejezni, Szolnok részaránya 
23 százalék a megyében elő-
állított új értékből, míg az öt 
kistérségben együttesen 17 
százalék.

Szolnoknak új mozgáste-
ret kínál majd az ipari park 
bővítése, és nagyon fontos 
lesz az új 2x2 sávos autóút 
megépítése.

(Kővári Anna)

Mozgáskorlátozottaknak
A tavalyi összeg dupláját, 

azaz 300 ezer forintot igé-
nyelhetnek akadálymentesí-
tésre a mozgáskorlátozottak. 
A kormány döntése nem csak 
az összeget érinti, hanem a 
kedvezményezettek körét is, 
hiszen azok is igényelhetik, 
akik 10 éve egyszer már meg-
kapták a lakásuk átalakítására 
fordítható összeget.

Program  
hajléktalanoknak

Március 1-jén elindult a 
hajléktalanokat segítő mun-
kaprogram a „Munkalehető-
ség a Jövőért” Szolnok Non-
profit Kft.-nél. A szervezet 
szandaszőlősi telephelyén vi-
rágok ültetése és nevelése lesz 
egy éven át a feladata annak a 
tíz embernek, akik bekerültek 
a programba.

Adomány az iskolának
Nagy értékű adományt ka-

pott a Szent-Györgyi Albert 
Általános Iskola a Vodafone 
Magyarországtól. A 95 da-
rab ajándék táblagépen felül 
a cég díjmentesen biztosítja 
az oktatási célú használathoz 
szükséges havi 3 GB adatfor-
galmi keretet és finanszírozza 
a diákok és tanáraik oktatását 
is. Az oktatási intézményben 
a digitális írástudás fejleszté-
sére használják majd az esz-
közöket. 

Sport
A Szolnoki Dózsa-Közgép 

16-7-re legyőzte a török 
Galatasaray csapatát, a BL 
főtáblájának 7. fordulójában.  
Következő BL-mérkőzés a 
Szolnoki Arénában április 16-
án, a Dubrovnik csapatával 
lesz. Benedek Tibor összeállí-
totta a 16-os keretet a trieszti 
olimpiai kvalifikációs torná-
ra, ahol a szolnokiak közül 
Varga Dániel, Varga Dénes,  
Kis Gábor, Vámos Márton, 
Nagy Viktor vesz részt az áp-
rilis 3-10. között tartó tornán.

A Szolnoki Olaj férfi kosár-
labdacsapata Szegeden, hosz-
szabbításban győzött, 97-101-
re az NB I. „A” alapszakasz 24. 
fordulójában. Vojvoda Dávid 
46/18 pontot dobott. 25. for-
duló végeredménye: Szolnok 
- Körmend: 62-75.

 A MÁV FC futballcsapat  
a 19. fordulóban Budaörsön 
1-1-es eredményt ért el, ezzel 
a tizenegyedik helyen áll a 
Szolnok. 

A boldogulásnak egyedül a munka a forrása HÍREK
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Újszászon régi építésű, gázos, kétszobás nagy családi ház, 
melléképülettel, 1600 nm-es kerttel 2,5 M Ft-ért eladó,  

esetleg a berendezésekkel együtt. Víz az udvarban.  
Érdeklődni: 30/2491178.

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.

SZÜLŐ FEL(!)KÉSZÍTŐ TRÉNING
MOST TÉRÍTÉSMENTESEN 0 FORINTÉRT
A „Szülőtréning” azoknak a felnőtteknek szól, akik kezükbe 

szeretnék venni családi életük irányítását. Azoknak, akiket fog-
lakoztatnak kapcsolataik, és jobbá kívánják tenni viszonyukat 
gyermekeikkel, társukkal, a környezetükben élőkkel. Azoknak, 
akik szeretnék szeretetben, biztonságban és kellő tudatosság-
gal nevelni gyermeküket. A „Szülőtréning” kulcsot ad az Ön 
kezébe, hogy sikeres lehessen szülői szerepében és kapcsolatai 
irányításában.

Egyszerű és hatékony technikákat tanítunk meg Önnek, 
amelynek birtokában rátermett lehet, nem csak családi életé-
ben, hanem az élet legkülönfélébb területein. 

A tréning 6 alkalom x 2 óra, melyet az alábbi időpontokban 
tartunk:

2016. március 21., 29., április 04., 11., 18., 25.  
Minden alkalommal 10-12 óra között.

Helyszín:  
Hild Viktor Könyvtár, Széchenyi-terem  

(Szolnok, Karczag L. u. 2.) 
A tréninggel kapcsolatban érdeklődni és jelentkezni lehet:  

Dr. Mészárosné Parádi Tünde, tel: 06/30 363-7664

2016. március elsejével megkezdődtek az ütemezett közterület tisztítási, zöldfelület rendezési 
munkálatok. Az útszegéllyel ellátott főbb útvonalak gépi úttisztítását, a főbb közlekedési cso-
mópontok, közösségi terek járdafelületeinek gépi takarítását végezzük a meghatározott útvona-
lakon 2 db járdatisztító és 2 db Mercedes úttisztító járművel. 

A város egyes útszakaszainak tisztítását, valamint a közterületekkel kapcsolatos úttisztítást 
Szolnok város polgármesteri hivatalának megrendelései alapján végezzük hétköznapokon az 
időjárás függvényében. 

2016. április 1-től az elmúlt évek gyakorlatához hasonlóan  ismét megkezdődik a fizető par-
kolók hétvégi tisztítása. A fizető parkolók nyári úttisztítását Társaságunk április 01. és október 
31. között a hétvégéken végzi. A parkolók megfelelő tisztítását igen megnehezíti, hogy a tiltás 
ellenére is a parkolókban maradnak a járművek. A munkálatok megfelelő ellátása érdekében 
a szabálytalanul parkoló gépjárművek tulajdonosait megbüntethetik a közterület-felügyelet 
munkatársai.

Kérjük, hogy a parkolókban kihelyezett nyári úttisztításra vonatkozó kiegészítő jelzőtáblá-
kat a fokozottnál figyelmesebben nézzék meg parkoláskor!

Weboldalunkon, a www.nhszzounok.hu oldalon a közterület fenntartás/parkolók tisztítása 
menüpont alatt megtekinthetők az egyes szakaszok takarításának az ütemezései, valamint al-
ternatív parkolási lehetőségeket is felkínál a rendszer az adott időszakra. 

NHSZ Zounok Zrt. (X)

APRÓHIRDETÉSEK

SUZUKI SWIFT 1.3 személygépkocsi eladó. Érdeklődni: 30/9784903 
A Lovas István úton eladó a harmadik emeleten, 51 nm-es nagy erkélyű lakás. A szo-
bák szalagparkettásak, a többi helyiség járólapos. Tel.: 30/216-0765.
Járműjavító környékén 2 szobás ház, nagy kerttel eladó vagy elcserélhető. Tel.: 
20/4496-174.
Szolnokon, a Pletykafaluban 2 szobás családi ház eladó. Iá.: 5,3 M Ft. Tel.: 30/591-
5491.
Otthonomba becsületes albérlőt keresek. Tel.: 30/848-2940.
Garázs eladó a Daru úti garázssoron. Tel.: 70/248-4240.
2000-es évjáratú Suzuki Swift 1.3 személygépkocsi eladó. Tel.: 30/870-0048.
Járóka és fotelágy eladó Tel.: 30/328-8149.
Gyermekágy kókuszmatraccal eladó (13 eFt). Tel.: 30/239-1075.

A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért  
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!
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Kézműves termékek vására
Egyre nagyobb az igény a magyar kézműves termékekre, 

a nívós ajándéktárgyakra, a házilag készített lekvárokra vagy 
említhetnénk az otthon készített szappanokat is. A Széche-
nyi-városrészben mi is hozzájuthatunk a vállalkozók által ké-
szített termékekhez, hiszen a Hild Viktor Könyvtár havonta 
szervez kirakodóvásárt. Tavasztól pedig a Zöldház előtti tér 
ad otthont és színesíti városrészünket a sok szép portéka.

Már az első alkalommal 
többen eljöttek, köztük Jász-
berényből Berente Róberték. 
Az asztalukon szárított gom-
ba és fűszerek. 

- Minden lehetőséget ki-
használunk, hogy bemutas-
suk a termékeinket. Füstölt, 
szárított laskagombánkat 
áruljuk és több füstölt fű-
szert. Mind saját termesztésű 
alapanyagból készült. Bízunk 
benne, hogy itt a lakótelepen 
is sok vásárlónk lesz.

Fehér Ferencné natúr 
szappanjait már ismerik az itt élők, hiszen a termékek itt ké-
szülnek a lakótelepen. A védőnőből lett vállalkozó hölgy el-
mondja, hogy először csak kenyeret sütött, sajtot készített, a 
szappanokat is csak ismerősöknek ajándékba. A pozitív visz-
szajelzések erőt adtak, és ma már többféle termékkel tud meg-
jelenni a piacon.

Mozgalmas programnak adott helyet a közelmúltban a 
Széchenyi István Gimnázium. Szolnoki általános iskolák és 
középiskolák részvételével terematlétika-versenyt szerveztek, 
amelynek keretében lehetőség nyílt játékos versengésre a ta-
nulók között. A programot a Nemzeti Tehetségprogram, az 
Emberi Erőforrás Támogatáskezelő és a Nemzeti Erőforrás 
Minisztérium támogatta.

Látogassuk a  
Hild Viktor Könyvtár programjait! 
A Hild Galériában nyílik kiállítás 2016. április 6-án 16.30-kor:   

„Ráhangolódva”  - Szokolai Jánosné Szemenyei Edith  
képző- és népművészeti alkotásaiból. Megtekinthető május 8-ig.
Paraván-kiállítás:  április 11-én a  magyar méz napja alkalmából.

Vitrin-kiállítás: április 6-tól május 8-ig:  „ 
Faragott világom” Szokolai Jánosné Szemenyei Edith alkotásai.

Minden kedden 16-18 óra: Minden, ami kézimunka. Részvétel: 300 Ft/fő.
Minden szerdán  9.30-tól: Babázó - 3 éves korig. A foglalkozás ingyenes!
Minden szerdán 16-18 óra: „Kézműveskedés mindenkinek”  
                                                   –  alkalmanként 300 Ft/fő.

Április 1-jétől: STAR WARS kiállítás
Április 4., 11., 18., 25. 10-12 óra:  Szülőfelkészítő tréning
Április 6-án 14 óra: Szolnok vetélkedő általános iskolásoknak
Április 11-én a Költészet napja
Április 14-én  14 óra: Mesevetélkedő - Döntő 
Április 15-én 17 óra: Aranysor Íróklub költészetnapi műsora
Április 14-15-én 10-13 óra: Beszélő babakezek, oktató:  
 Czetiné Borovszki Rita

Bővebb információk:  
0620 4023-774, 0620 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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................



6. oldal                                2016. március                            Szolnok-Panel

A keresztény-
ség gyökerei visz-
szanyúlnak az 
ószövetségi Bib-
liába, a zsidó nép 
történelmébe, ha-
gyományaiba. Ezt 
figyelhetjük meg 
az előttünk álló 

húsvéti ünnepben is. 
A magyar nyelvű Bibliában a húsvét 

szavunk, az arám pászka, illetve a héber 
peszáh szavak behelyettesítése, melynek 
jelentései: átugrani, megkegyelmezni, 
elkerülni. A jelentések utalnak az ószö-
vetségi Kivonulás könyvére, melyben ol-
vashatjuk, hogy Isten tíz csapással sújtja 
Egyiptom népét, s az utolsó előtt így ren-
delkezik: „Ez a hónap legyen számotokra 
a kezdő hónap… a hónap tízedik napján 
mindenki szerezzen egy bárányt… Az 
állat legyen hibátlan, hím, és egyéves… 
Tartsátok a hónap 14. napjáig. Akkor 
Izrael közösségének egész gyülekezete a 
két este között vágja le. Vegyenek véré-
ből és kenjenek belőle annak a háznak 
a két ajtófélfájára és szemöldökfájára, 
amelyben elköltik. A húsát tűzön meg-
sütve, még akkor éjszaka egyék meg. 
Kovásztalan kenyérrel és keserű salátával 
fogyasszák el…Így fogyasszátok: a dere-
katok felövezve, saru a lábatokon, bot a 
kezetekben. Sietve egyétek, mert ez az Úr 
átvonulása. Én végig vonulok azon az éj-
szakán, Egyiptomon és megölök minden 
elsőszülöttet Egyiptomban… Ha látom a 
vért, kihagylak benneteket. Titeket nem 
ér a megsemmisítő csapás… Ez a nap 
legyen számotokra emléknap és üljétek 
meg úgy, mint az Úr ünnepét.”(Kiv. 12.2-
14) 

A babiloni fogság óta, (Kr.e.586) a ta-
vasz első hónapja a Niszán hó lett, s an-
nak 14. napja, 2016-ban április 8-ra esik. 
Vagyis a zsidó és keresztény pászka nem 
azonos napon van. Természetesen nem is 
baj ez, hiszen számunkra a húsvét nem 
az egyiptomi fogságból való szabadulás 
ünnepe, de a vele való párhuzam egy-
értelmű. Krisztust pénteken feszítették 
keresztre, éppen akkor, amikor a zsidók 
a jeruzsálemi templom udvarán leölték 
a húsvéti bárányt. Krisztus az Isten Bá-
ránya. Miként a bárány vére szabadulást 
szerzett, úgy hozott számunkra Krisztus 
kiontott vére is bűntől, haláltól való sza-
badulást. Damaszkuszi Szent János írja 
ünnepi kánonjában: a föltámadás napja, 
a mi szabadulásunk, a mi pászkánk, a mi 
átmenetünk, „mert a halálból az életre, és 
a földről az égbe átvitt minket Krisztus 
Istenünk.” Ez a húsvét örök üzenete: a 
halál nem végállomás, csak egy megálló, 
átszálló hely, aztán folytatódik az út az 
örök életbe. 

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Az autótisztí-
tásban, autókoz-
metikában új kor-
szak köszöntött 
be, amely két áttö-
rés összekapcsolá-
sának köszönhető. 
A forradalmi vál-
tozás egyik része egy német takarító vál-
lalkozónak köszönhető, aki elkezdte ku-
tatni, hogyan tudná hatékonyabbá tenni 
a portörlő ruhákat. A végeredmény a 
mikroszálas kendő, amely apró hurkok-
ká, horgokká szőtt poliamid, poliészter 
szálakkal van tele. A mikroszálas anya-
gok segítségével a tisztítás úgy végezhető, 
hogy az esetek 95 százalékában nem kell 
tisztítószert használni. A rendkívül apró 
szálak lazítják fel és távolítják el a szeny-
nyeződéseket, a „csodakendő” sokféle 
hurkolással, felülettel érhető el. A formá-
ja is változatos, elérhető kesztyű, kendő, 
felmosó ruha, ablaktisztító kivitelben és 
több évet is kibírnak.

A tisztításban való áttöréshez szükség 
van még a vízinövények leghíresebbjé-
nek képviselőjére, a lótuszra. A Dél- és 
Kelet-Ázsiában őshonos lótuszra a szép-
sége mellett az állandó tisztasága mi-
att figyeltek fel. Ezt a tulajdonságot az 
1970-es években Wilhelm Barthlott és 
Nesta Ehler botanikus kezdte vizsgálni. 
A virágnak a víztaszító képességét kutat-
ták (hidrofób), ami annyit jelent, hogy a 
lótuszra kerülő vízcseppek gömb alakúvá 
válnak és szinte legurulnak róla.

Azt találták, hogy a lótuszlevél felülete 
teljesen máshogy néz ki, mint az átlagos 
növényeké: a leveleket szabályos elren-
dezésben, parányi dombocskák borítják, 
ezért ezeken a kis csúcsokon alig tud 
megkapaszkodni a szennyeződés és a víz. 

Manapság ilyen bevonatot, az egyre 
jobban előretörő nanotechnológia se-
gítségével tudnak előállítani. Így víz és 
szennyeződés taszítóvá lehet varázsolni 
a mobiltelefont, az autó szélvédőjét és a 
karosszériáját is. Ha valaki ilyen szerek-
kel kezeltette az autójának a fényezését, 
akkor a felület jóval szebb és tartósabb 
lesz, ezen felül a több alkalommal felvitt 
kerámiát tartalmazó bevonatoknak kö-
szönhetően rendkívül erőssé is válik. A 
szennyeződések kevésbé tapadnak meg 
rajta és a tisztítás is leegyszerűsödik: a 
mikroszálas kendő és egy kis nanotech-
nológiás folyadék könnyen tisztává vará-
zsolja az autót és eltűnnek a hűtőrácsra, 
lámpákra tapadt bogarak is.

Benedek Attila
/Autoblogger.hu/

Szolnokon, a 
megyei könyv-
tár adott otthont 
a kunhegyesi 
Czupp Pál fafa-
ragó munkáinak. 
A népi iparmű-
vészt megyén és 
országhatáron túl 
is ismerik. Aki 
még nem járt kunhegyesi otthonában, 
ami egy csodamúzeum, azok még április 
elsejéig megtekinthetik a kiállítást. Fara-
gott művei 20 ország 91 településén meg-
találhatók, többek között New Yorkban a 
Magyar Házban, Rómában a Santa Maria 
Bazilikában. A kiállítás megnyitóján be-
szélgettünk.

- Szarvasmarhatelepet vezető állatte-
nyésző üzemmérnökből, hogyan lesz fafa-
ragó népi iparművész?

- Mindig érdekelt a népművészet. Ha 
megnéztem egy kiállítást egyre erősö-
dött bennem az az érzés, hogy ilyet én is 
tudnék csinálni. 1990-ben autodidakta 
módon elkezdtem bicskával farigcsálni. 
A nagyobb áttörés 2000-ben volt, amikor 
egy megyei pályázatra beküldött anyago-
mat továbbküldték és kiállították a Nép-
rajzi Múzeumba.

Célom az volt, hogy a kunsági embe-
rek mindennapjait megörökítsem. Az 
elmúlt negyedszázad alatt 1200 fafara-
gást készítettem. A kunhegyesi kiállító-
házunkban három és félezer népi eszköz 
látható.

- Nemrég jártam a kunhegyesi lakásuk-
ban, ahol lassan egy tűt sem lehet leejteni.

- Az összegyűjtött tárgyakat úgy he-
lyeztük el, hogy mások számára is látható 
legyen. Egy részüket vásároltuk, de sokat 
ajándékba kaptunk. Van olyan kolomp, 
ami 2 deci pálinkáért cserélt gazdát.  

Czupp Pál azt mondja, ha ránéz egy 
körte, dió, akác vagy bármilyen fára, 
már tudja mire elég, mi lesz belőle. Első 
kiállítása szülővárosában volt 2001-ben. 
Műveit, köztéri alkotásait számtalan 
helyen láthatjuk, például Keszthelyen, a 
Festetics kastélyban, de Szolnokon, Bu-
dapesten, Karcagon, Debrecenben is. Élő 
nagyságú Betlehemi szoborkompozíciója 
minden év advent időszakában Kunhe-
gyes látványossága. 2016-ban Területi 
Príma-díjra jelölték. 

(ka)

A feltámadás napja,  
a mi pászkánk

Területi Príma -  
díjra jelölt kiállításaLótuszhatás 
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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 

I. Rákóczi Ferenc és 
Zrínyi Ilona fiaként 
II. Rákóczi Ferenc 340 
éve, 1676. március 27-
én született Borsi tele-
pülésen. Mostohaapja, 
Thököly Imre mellett 
korán megismerte a tá-
bori életet. 1701. ápri-
lis 18-án összeesküvés 
vádjával letartóztatták 
és Bécsújhelyre vitték. 
A vérpad elől megszö-
kött. 1703-1711 között 
vezette a magyar nem-
zet szabadságharcát 
a Habsburg-uralom 
ellen. A jóváhagyása 
nélkül megkötött szat-
mári béke után emig-
rációba kényszerült. 
1712-ben Franciaor-
szágban rangrejtve élt 
XIV. Lajos udvarában. 
1717-ben a szultán 
meghívására Törökor-
szágba hajózott, majd 
Rodostóba telepítették, 
s itt töltötte élete utolsó 
éveit. Azt, hogy 1906-ban hamvait hol helyezték el, megtudhatja a rejtvényábra vízszintes 28. 
sorából. Ez a rejtvény beküldendő megfejtése.

Meghatározások
Vízszintes: 1. Goethe verse nyomán Paul Dukas szimfonikus zenekarra írt scherzója 11. Edward 
... (1917-2008), matematikus, meteorológus, a káoszelmélet egyik megalkotója 12. Társadalmi 
egyesület 13. ...-Damu, az eblai királyság nagy uralkodója 15. ...-hegy, a Déli-Bakony legmaga-
sabb csúcsa 16. Az osztrák webcímek végződése 18. Mini karotta 20. Thaya-menti osztrák város-
ka 22. A ló lábát fedi! 23. Egyszerű gép 24. ... vagy halva, mindenáron 26. Aztán, azután, németül 
28. Megfejtés 32. Légmozgás 33. Szomjas állatot ellát 35. Euro Area (Euró-zóna), röviden 37. 
Fémpénz 39. Amely személy 40. Helyzetet elfogadtató 43. Kosárlabda klub, röviden 44. Néma 
zeneóra! 45. Rögtön, máris, népiesen 47. ... bácsi, a Szomszédok taxisofőrje Zenthe Ferenc alakí-
tásában 49. Ákos becézett alakja 51. Gazdasági tevékenység folytatásának fedett helyszíne 
Függőleges: 1. Szatmári gyümölcs nedve 2. Back Office, röviden 3. Éteri 4. Ige, angolul 5. Ma-
gunkról kialakult nézet 6. Nóvum jogi védelembe vételi eljárása 7. Izrael autójele 8. Görög mito-
lógiában a győzelem istennője 9. Szeretetvacsora 10. 1954-es amerikai kalandfilm Frank Ferrin 
rendezésében 14. Kovászna megyei faluból való 17. Zsírkő 19. Szerelmesek találkozója 21. Rom-
lott zsír jelzője 25. Dráva jobb partján fekvő horvát város, Pécs testvérvárosa 27. Népies műdal 29. 
Jogaiban bántja 30. A tölgy termése 31. ... Péter, EMeRTon-díjas magyar dalszövegíró, énekes 34. 
Magas és mély órahang 36. Még ugyanabban a 24 órában 38. Erkölcstan 41. Kardszárnyú delfin 
42. A hegy tavalyi nedve 46. Erasmus Student Network, röviden 48. Irán autójele 50. Kiütés jele a 
bokszban. (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Rákóczi születésének emlékére
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  49    50  

51           

 

Múlt havi rejtvényünk nyertese: Kovács Józsefné (Liget út), aki a Hild Viktor Könyvtár 
könyvajándékát veheti át. Gratulálunk! Várjuk megfejtéseiket, leveleiket a Zöldház portá-
ján elhelyezett levélszekrénybe, vagy postán: 5000 Szolnok, Karczag László u. 2. Zöldház. 
E-mail: panel-szolnok@freemail.hu, www.panel-szolnok.hu, Facebook: panel-szolnok. A 
régi és új Szolnok-Panel újságok megtalálhatók: http:/portal.vfmk.hu/0802033 oldalon.

Sziasztok! 
Itt a húsvét! Lányok, ne felejtsetek el a locsolkodóknak piros tojással készülni! Fiúk, ti 
pedig ne felejtsetek el, locsolkodni! A gyermekkönyvtárban nagyon sok szép locsoló-
vers közül választhattok.

Április 11. a költészet napja. E havi rejtvényem ehhez az eseményhez kapcsolódik.

1. Melyik költőnk születésnapján ünnepeljük a költészet napját? 
2. Mióta ünnepeljük a költészet napját? 
3. Milyen névre hallgat a kisgyermek József Attila Altatójában?

Előző havi rejtvényem helyes megfejtője: Fodor Lilla. Gratulálunk! 
Nyereményét átveheti a gyermekkönyvtárban!

Üdv. Leó
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Több mint harminc éve van a pályán. Játszott a fővárosban, eljutott Párizsig, de mindig visszatért a Tisza-partjára, a Szigligeti 
Színházba. Sok főszereppel a háta mögött, büszke az epizódszerepeire. A közönség tudja, ha csak rövid időt is tölt a színpadon 
Mészáros István, Jászai Mari-díjas művész, az már maradandó emlék, olyan groteszk módon tudja a kisemberek megformálá-
sát átélni. Az ország egyik kiemelkedő karakterszínészeként emlegetik.

- A nagyszínpadon megy A 
denevér, A makrancos hölgy, 
játszik a Szín-Mű-Helyben a 
Furcsa párban, és jön április-
ban a Svejk.  Hogyan készül 
az előadásokra?

- A felkészülés folyamatos, 
hiszen minden előadás más, 
mi, színészek is változunk. 
Egy darab soha nincs kész, 
sok-sok előadás után is van 
vele munka.  Nem azért mert 
belelustulunk az előadásba, 
hanem előfordul, hogy ki-
zökkent valami. Folyamato-
san figyelni kell, a néző kri-
tikus. 

- Emlékszik melyik volt a 
legkisebb szerepe?

- Fogalmam sincs. Olyan 
volt, hogy az előadás megkez-
dődött, és végigültem a két 
órát, mert csak a végére kel-
lett bemennem. Viszont most 
van egy kolléga, aki a darab 
elején játszik és fél 8-kor már 
otthon van. Én ilyenre nem 
emlékszem, hogy velem tör-
tént volna. 

- Játszik a nagyszínpadon 
és a kisszínpadon, ahol szin-
te a nézők között történnek a 
cselekmények.

- Hát ez az, én nem tudom 
megszokni, hogy néznek. A 
nézőknek dolgozunk, jó hogy 
vannak, nagyon kellenek, de 
engem gyötör, hogy néznek, 
de ez egy ilyen foglalkozás - 
mondja nevetve. 

- Budapesten két színház-
ban volt, a Művész Színház-
ban és a Nemzeti Színházban, 
de visszatért Szolnokra.

- Az egyetem után jöttem 
vissza. Itt nevelődtem, itt 
lettem színész. Biztonságot 
adott, ha focinyelven monda-
nám, amit nem akarok, akkor 
nevelőegyesületnek nevez-
ném a Szigligetit. Emberileg, 
szinészileg sokat adott.

- Szolnokon él, hogyan lát-
ja a várost?

- Szolnokot nagyon ked-
velem, de leginkább novem-
bertől decemberig, és június 
16-tól. 

- De ez csak egy kis szelete 
az évnek…

-  Igen, de én az életem itt 
élem a színházban. Kimegyek 
a városba, ha a lottót kell fel-
adni, ha tankolnom kell, vagy 
ebédelni. Én úgy gondolom 
nem kell sok program, az 
emberek dolgoznak, de le-
het, hogy ezt mások nem így 
látják. Ahogy mondtam, sze-
retem az évvégét, az adventi 
nyüzsgést, a forralt bort. 

Mert csak akkor iszunk 
forralt bort, de akkor nem 
keveset. A nyáron pedig itt a 
Tiszavirág fesztivál, ezt is na-
gyon szeretem. Jó programok 
vannak, a barátokkal kiülünk 
és borozunk…

- Év közben azért csak 
szükség van kikapcsolódásra.

- Igen, kell hogy kizök-
kentsen valami.  Erre jó a thai 
box, most is teli vagyok kék 
foltokkal.  Az ember az ide-
gein csúszik-mászik a szín-
padon, fontos hogy rendben 
legyen.  A horgászat nyugtat, 
a vadászat másfajta izgalom-
mal járt. A lényeg a másfajtán 
van. Karcagi születésűként 
járunk a Tisza-tóhoz, kell a 
nyugalom és a csend néha.

Kővári Anna

„Itt nevelődtem, itt lettem színész”

Kitüntetettek
Molnár Nikolett, a Szigli-
geti Színház művésznője, 
Budapesten, a nemzeti ün-
nepünk alkalmából Balog 
Zoltán minisztertől Jászai 
Mari-díjat vehetett át.
Honvédelmi életműdíj 
Furkó Kálmánnak. Hazai 
Samu-életműdíjat ado-
mányozott a honvédelmi 
miniszter Furkó Kálmán 
nyugállományú ezredes-
nek, a hazai kyokushin 
karate egyik megalapító-
jának.

Ligeti Éva
Tavaszmosoly

Felettünk az ég
selyme kékül,
aranysugarú Nap elé ül,
s beragyogja az egész földet,
újrafesti a levélzöldet,
míg koronásfejű tulipán
megérkezik
tavasz kocsiján,
és március minden virága,
s rámosolyognak a világra.

„Petőfi és kora” a Hild Viktor 
Könyvtár rajzpályázatának nyertesei

Pulai Lili, Molnár Flóra, Mihalovics Bojána, Oláh Bence, Szabó 
Zalán, Csibrán Zsanett, Andóczi-Balog Viktória, Bede Mónika, 
Veréb Benita Bella, Nagy Edina, Lázár Gréta, Sarkadi Beatrix 
Ilona. Felkészítő tanárok: Börcsökné Csontos Tünde, Lőkös Ágo-
ta, Ságiné Szabó Erika, Mihály Anikó.

Fotó: I.Cs.


