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Karácsonyi pályázat

A Kossuth téri adventi faluban 21 faház várja az embereket decem-
ber 31-ig, a Hild téren pedig 60 faházban vásárolhatunk december 24-
ig. A Kossuth téren hétvégi programok és a forralt bor  mellett szóra-
kozhatunk. December 31-én BUÉK 2017, fellépők Sipos F. Tamás és a 
Kozmix. A polgármesteri köszöntő és a tűzijáték után buli hajnali 3-ig.

Közös karácsony a Széchenyi-városrészben. 2016. december 16-án 
11 órakor a „Széchenyi-lakótelepért” Egyesület várja a városrész lakóit a 
hagyományos, közös karácsonyi rendezvényre a Széchenyi István Gim-
názium előtti téren, ahol a városrész intézményeinek gyermekei tarta-
nak ünnepi műsort és az intézményvezetők ajándékutalványt vesznek át.

Az adventi időszakhoz kapcsolódó-
an hetedik alkalommal hirdeti meg a 
megyei önkormányzat a karácsonyi 
pályázatát. Ebben az évben először a 
fotó kategória nem szerepel a felhívás-
ban, a legnépszerűbb rajz és a tavaly 
először meghirdetett helyi kézműves 
termék azonban igen. Az alkotásokat 
december 27-ig várják a szervezők. A 
beérkezett pályázatokat szakértő zsűri 
értékeli, a legjobbak értékes díjazásban 
részesülnek. A pályázati felhívás és a 
jelentkezési lap letölthető a Jász-Nagy-
kun-Szolnok megyei Önkormányzat 
oldalán, a pályázatok menüpontjából a 
www.jnszm.hu oldalon.

Ünneplőbe öltözött a város és sok 
lakás ablakában is kigyúltak a fények. 
Meghatódunk és csendesebbek vagyunk, 
talán az adventi várakozás mellett a na-
gyobb egymásra figyelés teszi ezt velünk. 
Őrizzünk magunkban minél többet az 
ünnepből. Készüljünk és ünnepeljünk a 
karácsonyfa és a gyertyafények mellett. 

A „Széchenyi-lakótelepért” Egye-
sület a Szent-Györgyi Albert Álta-
lános Iskolában várta a városrész 
intézményeiből azt a 300 gyermeket, 
akiket az óvodák, iskolák nevelői 
választottak ki.  A rendezvényen ké-
szült fotók a Szolnok-Panel Facebook 
oldalán láthatók.

Ligeti Éva
Karácsony fénye felragyog

Az évnek lassan vége lesz,
még annyi mindent tartogat.
Lelkünk kaptárnyi fényrekesz, 
arcunkra mosolyt hajtogat.

Karácsony felé feldereng
gyermekkorunk csodás tele.
Most várakozás benn feszeng,
s a szívünk jósággal tele.

A készülődés izgalom,
és minden perc káprázatos,
míg körbeleng a vigalom,
a meghittség csodálatos.

Tedd boldoggá az ünnepet!
Szemedben csillanó lobok,
eláraszt igaz szeretet,
Karácsony fénye felragyog.

(Fotó: L.Z.)

Boldog  
karácsonyt!



A szolnoki RepTár nyerte el 2016-ban 
az Év Turisztikai Attrakciója címet. Hazai 
idegenforgalmi szakemberek állították ösz-
sze azt a tízes listát, amelyről a femina.hu 
olvasói maguk választhatták ki a szerintük 
legjobbat. Az ajánlott attrakciók (kiemelke-
dő vonzerővel bíró célpontok) között szere-
pelt a poroszlói ökocentrum, az egri vár, a 
hajdúszoboszlói élményfürdő, vagy éppen a 
fertődi Esterházy-kastély. 

- A maga nemében egész Európában 
egyedülálló a szolnoki gyűjtemény – mondta lapunknak Szalay Fe-
renc polgármester. – Az Év Turisztikai Attrakciója elismerés azért is 
különösen örömteli, mert azt az emberektől, a látogatóktól kaptuk. 
Márpedig ők lesznek azok, akik eljönnek ide, s az ő segítségükkel 
fejlődhet majd ez a különleges múzeum.

A városvezető külön kitért Kovács Ákos igazgatóra, a Városfej-
lesztő Zrt. és a városháza fejlesztési igazgatóságának munkatársaira, 
akiknek ugyancsak nagy szerepük van a múzeum sikerében.

- Nagyon sokat gondolkodtunk azon, hogy érdemes-e megépí-
teni a városközpontban ezt a múzeumot. A megvalósítás minket 
igazolt.

A szolnoki RepTár előtt hétvégenként kígyózó sor is azt bizonyít-
ja, sokakban él még ma is az a kisgyerek, aki pilótát játszott. Ezt az 
érzést segíti újra átélni az európai mércével mérve is párját ritkító 
múzeum. A gyűjtemény röpke három hónap alatt több mint húsz-
ezer látogatót igézett meg.  Az ország legdinamikusabban fejlődő 
idegenforgalmi célpontjának titka egyszerű: hatvanezer négyzet-
méternyi kiállítóterületén keveredik a történelem, a játékos fizika-
tanulással, a százesztendős relikviák a legmodernebb informatikai 
szolgáltatásokkal. Egy valami azonban mindezekben közös: felejt-
hetetlen családi élményt nyújt. A szolnoki RepTár maga a repülő 
történelem. (pe)

Szakmai segítséget nyújtva 
konferenciát tartott a Széche-
nyi Programiroda Szolnokon 
a 2014-2020-as európai uniós 
pályázati lehetőségekről. A 
megye mellett szó esett Szol-
nok jövőjéről. Számokról és 
tervekről beszélt dr. Bene Il-
dikó országgyűlési képviselő 
és Baranyiné Sárközi Erika, 
az önkormányzat fejlesztési 
igazgatója. 

Elhangzott, hogy a város 
egy tematikus turisztikai 
útvonalban gondolkodott 
a fejlesztések során, azaz a 
RepTártól egészen a Milléri 
Szabadidőparkig, magában 
foglalva a gyaloghídon ke-
resztül a tiszaligeti fürdőt, a 
rózsakertet, a művésztelepet. 
2016 májusában írta alá az 
önkormányzat a kormánnyal 
közösen azokat az elképze-
léseket, melyeket a Modern 
Városok Program (MVP) ke-
retében valósít meg. 

A tiszaligeti fürdő fejlesz-
tése régi vágya a városnak 
és terve a városvezetésnek, 
de korábban nem volt lehe-
tőség pályázni. Most a MVP 
keretében elindulhat a fürdő-
fejlesztés és ebben az évben 
aláírásra kerülhet a támoga-
tói okirat. Szó esett a Véső 
úti sporttelep egymilliárdos 
projektjéről.  A megvalósí-
tás több projektből tevődik 
össze, a tervek engedélyezés 
alatt vannak és olyan komp-
lex sportlétesítményt tervez-
nek, ahol a jövőben nemzet-
közi versenyeknek is helyet 
tud adni a város - hangzott el 
a konferencián.

Az Európában is egyedül-
álló művésztelepen megújul-
nak a kiállítóterek, a lakások, 
felújítják a Vártemplomot, de 
megújul a Damjanich-szobor 

környéke, várjátszótér, bás-
tyasétány, parkolók épülnek, 
amelyek tervezése most fo-
lyik, a beruházás itt is közel 
egymilliárd forint. Szintén 
több forrásból valósul meg 
a tiszai kikötő, megújul a 
turisztikai központ. Ismer-
tették a Mester út és környé-
kének rehabilitációját, amely 
szintén egymilliárd forintos 
fejlesztés, magában foglalva 
többek között a Zagyva-híd 
felújítását, körforgalom épí-
tését. Hosszú távú tervként 
említették a Mester úti lakta-
nya területének feltárását és 
hasznosítását.

A Tüdőkórház 6 hektáros 
területéből 3 hektár a park, 
mely Szolnok legnagyobb 
közparkja lesz. Ez a projekt 
jelenleg tervezés alatt áll. 
Szintén zöld rehabilitációs 
projekt a Verseghy gimnázi-
ummal szembeni Tisza-park 
felújítása, ahol pihenőköz-
pontot szeretnének kialakíta-
ni, itt is folyik a tervezés, és az 
idegen tulajdon megszerzése.

Jövőre elindulnak az in-
tézményfejlesztések. Ez érinti 
a Széchenyi-városrészben a 
Piros iskola energetikai fel-
újítását, de a városrészben 
megújul a Széchenyi-piac is.

A fejlesztésekkel a cél nem-
csak a szolnoki és Szolnok 
térségi emberek kiszolgálása, 
de szeretnék idevonzani a tu-
ristákat, hogy a programok, 
látnivalók mellett több napot 
is eltöltsenek a megyeszékhe-
lyen. (ka)

A Tüdőkórház területének rehabilitációja terezés alatt.

Huszonegyedik alkalom-
mal is elkészült a TOP 50. A 
Jász-Nagykun-Szolnok megyei 
Kereskedelmi és Iparkama-
ra, valamint a Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal országosan is 
egyedülálló, közös kiadványa 
a megye gazdaságát leginkább 
befolyásoló és meghatározó vál-
lalkozások rangsora. Mint az 
ünnepségen elhangzott, 2014-
hez képest tavaly 7,6 százalék-

kal nőtt a termelésből származó 
bevétel, 6 százalékot meghaladó 
módon emelkedtek a bérek és 
háromezerrel több embert fog-
lalkoztatnak. A jászberényi mel-
lett továbbra is a szolnoki kistér-
ségnek van a legnagyobb súlya. 
Legjobb és legeredményesebb 
szolnokinak az Eagle Ottawa 
Hungary Kft. bizonyult, a cég a 
negyedik lett a rangsorban.

Cukrász, sütőipari és gasztronómiai termékeket forgalmazó nagykeres-
kedés nyílt a Thököly úton. A 25 éve családi vállalkozásként indult Békás 
Kft.-nek ez már az ötödik telephelye az országban. A nyitás első napján Sza-
lay Ferenc polgármester is tájékozódott a város legújabb cégének működésé-
ről, ahol 16 munkahely jött létre. 

A megyeházán ülésezett a megyei paktumszervezet. A tervek szerint 
2020-ig 3000 embert vonnak be a megyei munkaerő-piaci programba. A 
foglalkoztatás ösztönzésére, a képzésekre és az álláskeresők munkához jut-
tatására 4,4 milliárd forintot fordítanak. 

Szolnokon tartották az Agórák Országos Szövetségének harmadik szak-
mai fórumát. Az országban korábban összesen 13 ilyen multifunkcionális 
közösségi tér épült meg 23 milliárd forint értékben. Az eltelt idő bebizonyí-
totta a döntés helyességét, hiszen átalakították a kulturális szokásrendszere-
ket, valódi csúcsintézményekké váltak. (mpa)
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2014-2020-as uniós fejlesztési tervekAz Év Turisztikai Attrakciója lett  
a szolnoki RepTár

Rövid hírek

Hazánk ebben az uniós ciklusban 12.000 milliárd forintra 
pályázhat, a források 60 százalékát pedig gazdaságfejlesztés-
re kell fordítani. Jász-Nagykun-Szolnok megyének 54 milli-
árd, Szolnoknak 15,19 milliárd forint áll rendelkezésére.

(Foto: L.S.)
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Több mint 3,6 milliárd forint fejlesztésről döntöttek

Év végén szeretünk visz-
szanézni, így most a 3. számú 
önkormányzati képviselő pár 
gondolattal összefoglalja a 
fontosabb fejlesztéseket, mit 
is tettek hárman lakókörnye-
zetünkért. 

- Folyamatos a kapcsolat 
közöttünk és sokszor közösen 
lépünk fel egy-egy probléma 
megoldásáért. Többször ta-
lálkoztunk az elmúlt időben 
az Alfa-Nova vezetőivel, a fű-
téssel kapcsolatos gondokat 
beszéltük át. December elején 
volt egy fórum, ahol részt vet-
tek a közös képviselők is. 

Többször beszéltünk már 
az utak, járdák, hurokutak 
megújulásáról. A Levendula 
Gyógyszertár előtti felújítás, 
a  parkoló kialakítása közel 6 
millió forintba került, ezt csak 
azért említem, mert az emberek 
nem ismerik a számokat. A vá-
rosban WiFihotspotok létesül-
nek hamarosan, szeretnénk itt 
is a nagyobb parkokban ilyen 
wifipontokat megvalósítani, 
épül egy új játszótér az Ara-
nyi Sándor utcai négyemeletes 
ház mögött, tehát a fejlesztés 
nem áll meg, sőt, folytatódnak 
az útfelújítások is. A panaszok 
mellett érkeznek pozitív vissza-
jelzések, ilyen például a nyári 
buszjárat a Tiszaligetbe, melyet 
sokan vettek igénybe. 

Járom a városrészt, nagyon 
sok működő vállalkozás él itt, 
és ami öröm, hogy a városból 
is sokan felkeresik az üzlete-
inket, a Széchenyi Optikát, a 
pékséget és sorolhatnám. Meg 
kell említeni a nemrég bein-
dult fitness-termünket, ami 
szintén egyre népszerűbb.

Az elmúlt évekhez képest 
csökkent ugyan a rongálások 
száma, de még mindig jelen 
van és egy rongálás is nagyon 

tud fájni. Talán sokan éppen 
ettől félve nem szépítik bolt-
juk, vállalkozásuk környe-
zetét. Nemrég kerestem fel 
több vállalkozást, kérve, hogy 
karácsony közeledtével kicsit 
öltöztessék fel üzletüket. Vol-
tak, akik pozitívan fogadták 
az ötletet, de voltak, akik el-
utasították.

Egyre több parkunk van, 
és egyre virágosabb, zöldebb 
a lakótelep. Folytatódik a fá-

sítás, tavaly 150 fát, ebben az 
évben 100-at ültettünk el. Le-
cseréljük, felújítjuk a padokat, 
a régi hulladéktárolók helyett 
is újakat helyezünk ki. Tavasz-
szal sokan éltek a lehetőséggel 
és örömmel fogadták a több 
mint 2000 virágtőt.

A közlekedésbiztonsá-
gunkat szolgálja az az ön-
kormányzat felé felterjesztett 
kérésünk, amelynek megva-
lósítására ígéretet is kaptunk: 
megépül három gyalogos, 
lámpás átkelő a Széchenyi 
körúton.

Nemzeti ünnepeinkre mi 
is megemlékezünk itt a lakó-
telepen a kopjafánál és öröm, 
hogy az itt működő intézmé-
nyek is részesei a programok-
nak. A közös emlékezéssel 
példát tudunk mutatni a gyer-
mekeinknek. Szeretnénk, ha 
december 16-án, a közös ka-
rácsonyi ünnepségre is egyre 
többen kilátogatnának.

Karácsony közeledtével teli 
vagyunk várakozással, lel-
künk ilyenkor jobban vágyik 
egy kis megnyugvásra, ezért 
várunk mindenkit vasárna-
ponként 16 órakor kezdődő 
katolikus szentmisére, a görög 
katolikus templomba - mond-
ta végezetül Rehó János.

Égnek a fények a Széchenyi-városrészben. Azt gondolom, hogy ez mindnyájunknak tetszik, szeretünk benne gyö-
nyörködni. Rehó János a városrész képviselője elmondta, hogy mindhárman, Tasnádi Zoltánnal és Kormosné Szom-
bati Mártával is lobbiztak azért, hogy időben és megújulva a Hild Viktor útig legyenek kihelyezve díszek.

A novemberi közgyűlésen egyperces néma tiszteletadással 
adóztak Csepeli Lajos emlékének, miután a polgármester fel-
idézte a tragikus hirtelenséggel elhunyt COOP Hungary Zrt. 
elnök, a COOP Szolnok Zrt. vezérigazgatója pályafutásának 
legfontosabb állomásait.
Az Eagle Ottawa Hungary Kft. vezetése adott tájékoztatást 

tevékenységéről. Szolnokon 2001 óta működnek, 2004-ben el-
sőként költöztek be az ipari parkba. A cég 2200 embernek ad 
munkát. 
Nem érkezett ajánlat a helyi tömegközlekedési szolgáltatás-

ra kiírt pályázatra, így az önkormányzat további két évre a 
Középkelet-magyarországi Közlekedési Központot bízta meg a 
feladat elvégzésével. 
A költségtakarékossági és a nagyobb hatékonysági szemponto-

kat is figyelembe vette a közgyűlés, amikor úgy döntött, hogy a 
városüzemeltetési feladatok ellátására saját tulajdonú céget ala-
pít Szolnoki Városüzemeltetési Kft. néven, melynek vezetésére 
Lits Lászlót kérték fel ügyvezetőnek.
Összesen több mint 3,6 milliárd forint értékben 7 fejlesztés, 

beruházás elindításáról is döntött a testület. A korábban be-
nyújtott pályázatokat az államkincstár jóváhagyta, így elhárult 
minden akadály a támogatási szerződések megkötése elől. A 
Véső úti sportkomplexum rekonstrukciója, a környék rehabi-
litációja 6 projekt révén valósul meg, az utak rendbetételét is 
lehetővé tévő elem 1,1 milliárd forintba kerül. Az egykori szol-

noki várat több formában megjelenítő, többek között látogató 
központot és tematikus játszóteret tartalmazó turisztikai beru-
házásra 950 millió forintot költenek. Javulhat a Millér elérhe-
tősége is, részben kerékpárút épül, részben pedig megújul a be-
kötő út összesen 740 millió forintból. A Szegő Gábor Általános 
Iskola komplex energetikai felújítása és akadálymentesítése 400 
millió forintból valósul meg.
 Folytatódik a Törteli úti telepprogram is, azaz a szegregátumban 

élők társadalmi felzárkóztatása és az infrastrukturális feltéte-
lek javítása. Erre együttesen 320 millió forintot fordítanak. A 
képzések mellett, a lakók életkörülményein is javítani kíván a 
város, a meglévő 13 lakóingatlanból 8 magasabb komfortfoko-
zatú bérlakást alakítanak ki, míg 23 lakhatatlanná vált lakás 
elbontásra kerül.
A korábbi szándéknak megfelelően segítik a helyi termelők 

piacra jutását is. A „Munkalehetőség a Jövőért” Szolnok Non-
profit Kft. Kiss János úti telephelyén felújítják a már meglévő 
csarnokot és részben hűtőházat alakítanak ki. 
Szó esett az önkormányzati intézmények 2016-os többlettámo-

gatásáról. Ez alapján  az Aba-Novák Agóra Kulturális központ-
nak 17 millió, a Szolnok TV-nek 20 millió, a Szolnoki Szimfoni-
kus Zenekarnak pedig 10 millió forint támogatást ítéltek meg.  

(MPA)

Öltöztessük karácsonyi ruhába házainkat, otthonunkat
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APRÓHIRDETÉSEK

Szolnokon, a Széchenyi-lakótelep melletti családi házas övezetben, családi okok miatt 
áron alul eladó egy tetőteres, 2 fürdőszobás, étkezős, 2 garázsos kertes családi ház, 
kisebb ház, lakás beszámításával is. Iá.: 14,5 MFt. Tel.: 30/433-0771.
Megbízható, egyedülálló, nem dohányzó férfi vagy nő lakótársat keresek. Ár: 30.000 Ft 
rezsivel együtt. Tel.: 20/4959-327.
Kosmodisk, megkímélt állapotban, nyakmerevítő szivacsgallér kedvező áron eladó. 
Tel.: 70/2433-588.
Síkképernyős 72 cm-es Samsung televízió 10.000 Ft-ért eladó. Tel.: 56/423-894.
Új szobawécé, 90 db Tena-pelenka olcsón eladó. Tel.: 30/465-0233.

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

A Hild Viktor Könyvtár programjai

December 17-én 14.30-tól 18 óráig családi hétvége  
(Hajdú Katalin zenés könyvbemutatója, kézműves foglalkozás,  Fény-

virág koncert, Aranysor Íróklub karácsonyi műsora)

Téli szünet az IFI-Ponton
2016. december 22-én, 23-án, és 27-től 30-ig minden nap 13-17 óra 
között várják a gyerekeket a Zöldházban. (kézműves foglalkozás, széf 
játék, activity, csocsó, billiárd, ping-pong)
2017. január 5-én 17 órakor: Slap poetry klub az IFI-Ponton
2017. január 7-én 10 órakor: Újévi kulturális séta az Aranysor Íróklubbal 
– indulás a Zöld Ház elől (rossz idő esetén január 14-én kerül megren-
dezésre)
A gyermekkönyvtárban 2017. január 14-én 14:30-17:30 Lego klub 
2017. január 19-én 14 óra: Kultúra napi szavalóverseny
2017. január 20-án:  Kézműves kiállítás és vásár

Rehó János, a 3. számú választókerület 
önkormányzati képviselője várja Önöket 
fogadóóráján minden hónap első hét-
fői napján 18 órától a Széchenyi István 
Gimnáziumban. Telefon: 56/513-360.  
Elérhető: facebook/rehojanoskepviselo

Kormosné Szombati Márta, a 2.  
számú választókerület önkormányzati 
képviselője minden hónap első szerdá-
ján, a Zöldházban várja az embereket.  
Időpont egyeztetés az 56/513-360-as te-
lefonszámon.

Tasnádi Zoltán, az 1. számú válasz-
tókerület önkormányzati képviselője 
minden hónap első hétfőjén a Piros is-
kolában tartja fogadóóráját 16.30-17.30 
között.

Városrészünk  
képviselői békés, 
áldott és meghitt 

karácsonyi  
ünnepet kívánnak!

Sérült fiataloknak mozgásfejlesztő terápia
A Kamasz-Tanya Gyermek és Ifjúsági Egyesület Fo-

gyatékosok Nappali Intézménye 2 hónapos élményterá-
pián keresztüli fejlesztőprogramot indít fogyatékosság-
gal élő már nem tanköteles fiatalok részére. A módszer 
lényege, hogy a virtuális sporttal egy újfajta életformát 
lehet kialakítani a sérült fiataloknál, melyben a mozgás 
központi szerepet kap. A résztvevők olyan mozgásfor-
mákkal ismerkedhetnek meg, olyan mozdulatokat sajá-
títhatnak el, amire a való életben semmi esélyük sem 
lenne. Bokszolhatnak, teniszezhetnek, golfozhatnak, 
bowlingozhatnak, baseballozhatnak. Ráadásul mind-
ezt egy teljesen biztonságos, támogató közegben tehetik 
meg úgy, hogy a szervezetüket sem terhelik le és közben 
jól szórakoznak, megtapasztalják a játék örömét.

Várjuk a program iránt érdeklődőket munkanapo-
kon 8-16 óra között az egyesület telephelyén: Szolnok 
Nyúl u. 2. Telefon: 56/220-173.

A Vasutas Csomóponti Művelődési Házban  
(Jubileum tér 1/A) 2017. január 7-én (szombaton)  

madárkiállítás lesz 10-18 óra között. Belépő 500 Ft/fő.
Láthatunk törpéket, na-

gyobbacska madarakat, de 
lesznek 30 centis papagájok, 
sőt a nagy kedvenc az 52 centis 
Kokó nevű Malukkukakadu, 
de az Ara papagájok szépsé-
ge is megigézi a látogatókat. 
Ezerféle színben pompáznak 
a Közép-Afrikában, Új-Zélan-
don, Ausztrália füves pusztá-
in, Namíbiában, Angolában, 
Jáván, Balin, Indonéziában 
élő madarak. Vannak csendes, 
szeretetreméltóak, rikácsolók, 
hangutánzók és ritkaságok, 
de könnyen szelídíthetőket 
is kiállítanak, akik bizalmas 
kapcsolatot alakítanak ki gazdájukkal. Egyes fajok beszéd-
készsége rendkívüli, gyakran megtréfálják az embereket 
hangutánzásukkal.
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Wayne Rice könyvében ol-
vastam a következő történe-
tet. Az 1800-as években egy 
angol Kaliforniába utazott 
aranyat keresni. Kemény, fá-
radságos munkával jelentős 
vagyonra tett szert. Hazafelé 
megállt New Orleansban, ahol 
egy rabszolga-árverésnek lett 
nézelődője. Éppen egy szép fe-
kete lányt taszigáltak az emel-
vényre, a vásárlók nevetgéltek, 
megjegyzéseket tettek, kiki-
áltva perverz gondolataikat. A 
bányász csendesen állt, de be-
lül elöntötte a harag. Amikor 
a végső licitnél megállapodott 
az árverés, dupla annyit kí-
nálva, megvásárolta a rabszol-
gát. A nő, amikor új gazdája 
elé vezették, szembeköpte és 
fogait összeszorítva mondta: 
„gyűlölöm”. A bányász szó 
nélkül letörölte arcát, kézen 
fogta a lányt és otthagyta a 
nevetgélő tömeget. Az utcákat 
járva hosszú keresgélés után 
talált egy boltot, ahol mara-
dék aranyán okiratot vásárolt. 
Kilépve a boltból a nő kezébe 
adta: „Azért vásároltalak meg, 
hogy felszabadítsalak.”

Karácsonykor többször is 
felhangzik szertartásainkban 
az üzenet: „Váltságot küldött 
az Úr az ő népének.” 

Evagriosz szerzetes írja, 
az ember az ösztönök, az ér-

zelmek, az értelem területén 
szenved kísértéseket. Ösztö-
neinket az evés, a birtoklás, a 
szexualitás köti gúzsba, értel-
münket a dicsvágy, az irigy-
ség, a büszkeség, érzelmün-
ket a szomorúság, a harag és 
az „akedia”, azaz képtelenség 
arra, hogy jelen legyünk a 
pillanatban. A belső nyugta-
lanság, hogy élvezzük a pilla-
natot, bensőleg szétszakítja az 
embert. Az akedia a valóság 
előli menekülés kifejezése. 
Nem akarunk szembenézni 
saját valóságunkkal. Legin-
kább az ötvenesek érzik úgy, 
hogy amit eddig elértek unal-
massá és üressé vált. Nem ta-
lálják az utat, mibe kezdhet-
nének bele.  Jó hír, hogy van 
szabadulás. „Váltságot küldött 
az Úr.”

A karácsony az az ünnep, 
amikor a betlehemi jászolban 
megpillanthatjuk a felszaba-
dító levelünket. Krisztus a 
váltságdíj, Ő a Szabadító. Em-
berré lett, hogy utat mutasson 
nekünk. Keressük ezt a jász-
lat, hogy lelkünkben megta-
láljuk nem csak karácsonykor, 
hanem életünk bármely pilla-
natában a szeretetet, békét és 
szabadságot!

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Karácsonyi trend 2016
Az adventi koszorú gyertyáinak vasárnaponkénti gyújtása is 

jelzi a karácsony közeledtét. Minden évben van újdonság a de-
korációk terén, az idén a ragyogó fémes díszek, kellékek, ezüst 
és arany akár együttes felhasználásával a modern, letisztult de-
sign követőinek kedvez. E stílust választók már különböző szí-
nű műfenyőfával is erősíthetik az újszerű megjelenést. Kapható 
már a zöld mellett fehér, fekete műfenyő is. Élő fenyőt válasz-
tanak a természetességet kedvelők. A természetes anyagok, fa, 
juta, natúr kiegészítőkkel, meleg, barátságos légkört teremtve 
továbbra is divat. A fiatalok előnyben részesítik a rendhagyó 
dekorációkat, meglepő tárgyak felhasználásával igazán ötletes, 
egyedi karácsonyi hangulat varázsolható. Még megemlíteném 
az örök klasszikus bordó- arany karácsonyfát régi karácsonyok 
hangulatát idézve. A karácsonyfa mellett egy stílusában illő 
gyertyás asztaldísz és néhány ablakban elhelyezett világító, az 
ajtót díszítő kopogtató mellett a karácsonyi kaktusz és mikulás-
virág teheti teljessé a karácsonyi dekorációt.

Éva virág 
Szolnok, Széchenyi krt. 12. 

Telefon: 20 /3496420
Nyitva: hétfőtől péntekig 7.00-18.30,  

szombaton: 7.00-15.00, vasárnap: 8.00-13.00

A nyolcadik osztályos Urbán 
Lili barnaöves kyokushin kara-
tés. Óvodás kora óta éli a sport 
kemény követelményrendszerét, 
és közben készül a továbbtanu-
lásra Szentesre, magyar-történe-
lem szakra.

- Mostanra kezdek rájön-
ni, hogy mit is jelent nekem ez 
a sport, azon túl, hogy nagyon 
tetszik és szeretem. Nehéz meg-
fogalmazni, de alázatra nevel, 
fegyelemre tanít. Az első verse-
nyen az oviban egy fakupát kap-
tam, ami máig nagyon kedves 
nekem. 

Lili mára többszörös korosztályos magyar bajnok, kétszer 
diákolimpia első helyezett. A nyári világbajnokságon ötödik 
lett. Edzői Sensei Szabó Noémi és Shihan Brezovai Sándor. Ka-
rácsony környékén lesz egy kis pihenője, de évvégén kemény 
napok jönnek ismét. Négynapos téli edzőtábor, ahol elméleti és 
erőnléti vizsga után szeretne 1. danos versenyzőként hazajönni.

Évekkel ezelőtt az emberek 
még nagyobb örömmel szé-
pítették  környezetüket, mert 
a „Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület meghirdette a Tisz-
ta udvar, rendes ház versenyt 
a családi házas övezetben. A 
verseny szó tulajdonképpen 
nem is jó, hiszen az emberek 
szívesen neveztek, figyelték és 
segítették egymást. A lakóte-
lepen azóta is  díjazásra kerül 
a legszebb erkély, előkert, de 
valahogy a családi házak ki-
maradtak.

Egy olvasói levél érkezett 
Dikó Károlytól, aki kezdemé-
nyezője volt annak idején a 
mozgalomnak és szeretné, ha 
a jövőben visszatérne a Tiszta 
udvar - Rendes ház „verseny”. 
Ötletét megosztotta az önkor-
mányzati képviselőkkel is. A 
hozzánk érkezett levélből idé-
zünk, amely a fejlesztésekről 
is szól.

„2003-ban a lakókörnye-
zetünket szépítő mozgalom 
Szalay Ferenc polgármester 
egyetértésével és az önkor-
mányzati képviselők támoga-
tásával kezdődött el a Bartók 
Béla- Daru –Sárkány- Vércse- 
Málna- Nád út által határolt, 
összesen 17 utcában. A bene-
vezettek közül utcánként két-
három kiemelten rendezett 
családi háztulajdonos kapta 
meg a tábla és az oklevél mellé 

a vásárlási utalványt. A pol-
gármester és az önkormány-
zati képviselők biztosították 
a költségek kifizetését. Több 
éven keresztül működött a 
mozgalom,  eredményesen. 
Nem csak a saját környeze-
tükkel törődtek az emberek, 
hanem az egész lakótérség 
szebb, lakhatóbbá tételével is.

Több utcában önerős 
betongyalogjárda épült közel 
másfél millió forint értékben. 
Megszűntek a közkifolyók, 
ahol rendszeresen mosták 
a tulajdonosok az autóikat. 
Megváltozott a közúti forga-
lom rendje, biztonságosab-
ban közlekednek a gyalogo-
sok és a gépkocsival járók is. 
A Sárkány és a Daru utcákat 
egyirányúsították és sebes-
ségkorlátozást vezettek be. 
Fontos volt az is, hogy az ál-
latok tartása is egyértelművé 
vált az önkormányzati rende-
let által. 

Ezek a változások azt mu-
tatják, hogy az itt élők részt 
vesznek a közösségi munká-
ban az önkormányzat támo-
gatásával, lakhatóbbá teszik 
és szeretnék tenni ezt a kertes 
családi házas övezetet, és az 
emberek közösségben gondol-
kodnak a feladatokat illetően.”

Dikó Károly 
Szolnok, Barátság út 5.

Ünnepi liturgikus rend 
December 23-án (péntek) 8 órakor: királyi imaóra
December 24-én szenteste, 21 órakor: esti istentisztelet (vecsernye), 
22 órakor: szentmise (liturgia)
December 25-én, karácsony első napján:
9 órakor: reggeli istentisztelet, 10 órakor: ünnepi szentmise
December 26-án, karácsony második napján:
9 órakor: reggeli istentisztelet, 10 órakor: szentmise
December 27-én karácsony harmadik napján: 8 órakor szentmise

Váltságot küldött az Úr az ő népének A bajnok kedvence egy fakupa

Olvasói levél
Legyen újra „Tiszta udvar - Rendes ház” 
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Novemberi nyertesek: egy-egy családi belépőt nyert 2017. január 7-én a Vas-
utas Csomóponti Művelődési Házban lévő madárkiállításra: Nagy Pál és Molnár 
László. Virág Sándorné kétszemélyes belépőt nyert A padlás karácsonyi decem-
ber 26-i előadására. A nyertesek értesítést kapnak. Gratulálunk. Várjuk megfejté-
seiket, leveleiket január 5-ig e-mailen: info@panel-szolnok.hu vagy a Zöldházban 
elhelyezett postaládánkba.

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

Az Amadeus Rádió műsora  
2016. szeptember 26-tól:  

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő
04:00 – 06:00 Luxfunk Retro Show ism.
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek”  

Németh Ádámmal
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - Czinege 

Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor  

Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este  Czinege Leventével
20:00 – 22:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
22:00 – 23:00  Könyv és Utazás  - Oláh Andrea 

beszélgetős műsora (premier) 
Kedd
05:00 – 06:00 Dolce Vita
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  -  

Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor -  

Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este Czinege Leventével
20:00 – 22:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
22:00 – 23:00  Időkerék - zenés időutazás  

Németh Ádámmal ism.
Szerda
05:00 – 06:00 Jövőkép ism.
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  - Czinege 

Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor -  

Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este Czinege Leventével
20:00 – 21:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
21:00 – 23:00 „Kapcsolódjunk”  Péter Petra  

kulturális magazinja a fővárosból
Csütörtök
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk – Péter Petrával ism.
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  -  

Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték kívánságműsor -  

Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este Czinege Leventével
20:00 – 22:00 „Kultusz” - Kulturális és művészeti 

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

Kis Kata műsora
Péntek
04:00 – 06:00  Kultusz ism.
06:00 – 10:00 Reggeli Juice Kunos Fecóval
10:00 – 16:00 Amadeus Napközi Joó Csabával
16:00 – 18:00 Amadeus Délután  -  

Czinege Leventével 
18:00 – 19:00 Önök kérték - Czinege Leventével
19:00 – 20:00 Amadeus Este Czinege Leventével
20:00 – 22:00 „Luxfunk – Retro Show” 

Klamancsek Krisztiánnal ism. 
Szombat:  
05:00 – 07:00 Romantikus Party Balázs Palival 

premier
07:00 – 08:00  Zenei válogatás a 80-as 90-es évek 

zenéiből
08:00 – 14:00 „Amadeus Weekend” - élő zenés 

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

Németh Ádámmal (premier)
19:00 – 24:00 Szombat esti zenés műsor
Vasárnap:
06:00 – 07:00 „Könyv és Utazás” – beszélgetős 

műsor Oláh Andreával ism.
07:00 – 08:00 „Időkerék - zenés időutazás ism.
08:00 – 15:00 „Amadeus Weekend” – élő zenés 

műsor 
benne: 11:00 – 12:00 „Zamat” gasztronómiai 

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

Klamancsek Krisztiánnal
17:00 – 18:00 „Jövőkép” – Futurisztikus magazin 

Érczfalvi Andrással (premier)

Közeledve az év végéhez érdemes kicsit megállni, számot vetni az elmúlt hónapok 
eseményeiről, cselekedeteiről. Horgas Eszter ekképpen vélekedik a karácsonyi ün-
nepekről: „Ünnepelni mindig jó, de a karácsony valahogy mégis más. Talán a ha-
gyományok, a története miatt is, de fontos, és ...” (a gondolat befejező része a rejtvény 
színnel jelölt fősorában olvasható, ez a beküldendő megfejtés). 
Ezúton kívánok szeretetteljes karácsonyi ünnepeket és sikeres, boldog új évet kitartó 
rejtvényfejtő olvasóinknak! Mondok Anita

Vízszintes
1. fűtőberendezés végzetes tragédiája 2. az Attila név régi magyar formája 3. közép-ázsiai Bis-
kek lakosa 4. kung ..., kínai harcművészet 5. ... de Balzac, francia regényíró 6. az Oroszlánkirály 
2 mesefilm nőstény oroszlán alakja 7. naptári egység 8. memorandum, gyakori rövidítéssel 9. jól 
megfontoló, több irányból körbejáró 10. csacsibeszéd! 11. Ta’..., tahiti mitológia 12. piramisoknak 
helyet adó város idegen alakja 13. az ABC-ben egymás követő magánhangzók 14. kerek terem vagy 
körtemplom 15. Édouard-Victoire-Antoine ..., francia zeneszerző, műve pl. az Ys királya 16. százhat 
római számmal 17. a savanyú káposzta hazai városából való 18. transzmissziós elektronmikro-
szkóp, röviden 19. szicíliai tűzhányó 20. hagyományos magyar néptánc 21. Magyarország, röviden 
22. simaszőrű magyar hajtókutya 23. Oil and Gas Operations Report, röviden 24. kissé huzatos! 25. 
lábával teljesen eltipor 26. Magyarország 3. leghosszabb folyója 27. zenei előkészítő, röviden 28. te-
lepülés Spanyolországban, Girona tartományban 29. Katherine ..., kortárs amerikai fuvolaművész 
30. azonos nevű, de korosabb családtag nevének előtagja 31. szétterjed 32. változatos fényhatású, 
hullámos mintázatú selyemszövet 33. középkori római katolikus prédikátor, rendalapító, a csilla-
gászok védőszentje
Függőleges
San..., a francia határtól mintegy 20 kilométerre fekvő olasz üdülőhely – eme dolog – gazdasági visz-
szaesés időszaka - ... kér, elszámoltat – művészi meztelenség, mint téma – a ház szeme – decennium, 
hosszabb időszak – szorongó, pánikszerű érzés – okozat követi – kissé kiált! – lóbetegség – ideci-
peltet – dandárparancsnok vagy munkacsoport vezetője – a végén leráz! – ennék ikerszava – iráni 
nyelvű, kaukázusi nép volt – előtagként jelentése: mezőgazdasági, földművelési – foghíj, hasadék 
– muzsikai – angol segédige – portéka halmaza a kereskedelemben – megkötésére szőlőt ültettek a 
Duna-Tisza közén – kémiai elemek azon legkisebb részecskéje – remélt ellenérték – a Iulius–Clau-
dius-dinasztia utolsó római császára – mexikói kukoricaital - Australian Tourism Export Council, 
röviden – 1990-es bollywoodi film – kissé loval! - M’Baye Babacar ..., francia labdarúgó, az olasz 
élvonalbeli AC Milan tagja – előtag, jelentése: légi – American Stock Dog Registry, röviden

Ünnepi gondolat félig keverve

SPORTHÍREK
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Kisorsolták a labdarúgó Magyar-kupa 9. fordulójának vagyis a sorozat nyolcad dön-
tőjének a párosítását. Szolnok a Szentlőrinc SE csapatával játszik, két mérkőzésen 
dől el a továbbjutás sorsa. Játéknapok 2017 február 11., március 1.
A Szolnoki Olaj KK csapapata szerződést kötött a 28 éves montenegrói válogatott 
Nikola Pavliceviccsel, aki 2017. február 1-ig írt alá.
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A megnyitón Szász Józseffel. Demény Gabriella kiállítása a Zöldház 
Hild-termében 2017. január 17-ig látható.

- Két évvel ezelőtt ismer-
kedtem meg ezzel a tech-
nikával és rabjává váltam. 
Háromdimenziós textil fali-
képeket, szobrokat, kisplasz-
tikákat készítek. A megunt 
tárgyakat újjávarázsolom, 
újrahasznosítom, nincs kido-
bott anyag. 

- Előre tervezett minták 
alapján készülnek a darabok 
vagy menet közben alakul a 
kép.

- Hogy mi is lesz, az való-
ban a legtöbbször menet köz-
ben alakul ki. Kitalálok egy 
témát, elrontani nem lehet, 

nincsenek szabályok, ez sza-
badságot ad a munkában.

 - Nyolc kiállítása volt, ez 
azt jelenti, hogy szereti amit 
csinál, de a közönség is öröm-
mel fogadja.

- Nehéz a válogatás egy-
egy kiállításra, sok munkával 
jár, de boldoggá tesz és jó lát-
ni, hogy másoknak is tetszik. 
Az elmúlt két évben több száz 
képet alkottam, és ma már 
egyre többen érdeklődnek 
a technika után. Letettem a 
szakvizsgát és az Agórában 
oktatok. Öröm látni, hogy az 
első foglalkozás után milyen 
sikerélménnyel távoznak.

- Hogyan képzeljük el az 
alkotó munkát?

- Millió a lehetőség. Egy 
szobornál 3 szál dróttal kez-
dünk, majd egy kis gipsz, 
textil, alufóliával aládolgo-
zunk, jöhet a ragasztó, haj-
szárítóval megszárítjuk, majd 
festjük.  Az egész alapja a 
ragasztó, amely ökotermék, 
így kisgyermekek is dolgoz-
hatnak vele. Minden termék 
egyedi, előképzettséget nem 
igényel, a kreativitás felső ha-
tára a csillagos ég. Az álmok, 
a tervek pár óra alatt valóra 
válnak.

- Azt mondják a művész-
embernek kell a megszállott-
ság, kell a hit és kell valami 
plusz, ami mindig viszi előre.

Az alkotás szívünket, lel-
künket felemeli, gyógyítja. 
Pozitív erővel hat az életünk-
re. Kitűnő terápia is, éppen 
ezért segítem a súlyos beteg-
ségből felépült embereket. A 
műhelyemben havonta egy-
szer kedvezményesen vehet-
nek részt, hiszem, hogy a szív 
és lélek boldogsága gyógyítja 
a testet. A munkánkban pe-
dig benne van a szomorúsá-
gunk és a boldogságunk is.

Kővári Anna

A Kővári Tamás Ala-
pítvány az Egészséges Éle-
tért Kuratóriuma Szolno-
kon, az Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központban 
2016. december 16-án, 
pénteken, 17 órakor 20. 
alkalommal várja Önö-
ket a Kővári Tamás-díj-
átadó ünnepségére.

Megszületett a mini-
málbér-megállapodás

A nemzetgazdasági mi-
niszter közölte: a minimálbér 
15, a garantált bérminimum 
25 százalékkal nő 2017-ben, 
a munkáltatói járulékok 5 
százalékponttal csökkennek, 
2018-ban a minimálbér újabb 
8, a bérminimum 12 száza-
lékkal emelkedik, a járulé-
kok pedig 2 százalékponttal 
csökkennek. A miniszter 
hozzátette, amennyiben a 
bérnövekedés 2017 első ki-
lenc hónapjában meghaladja 
a 11 százalékot, akkor további 
0,5 százalékponttal csökken a 
járulék 2018-ban.
Emelkednek a nyugdíjak

Jövőre 1,6 százalékkal 
emelkednek a nyugdíjak, 
emellett még az idén min-
den nyugdíjas kap 10 ezer 
forintnyi Erzsébet-utalványt. 
2016-ban történtek béreme-
lések, megnövelték az ingye-
nes étkezésben és az ingyenes 
tankönyvben részesülő gyer-
mekek számát, megkezdték a 
kétgyermekes családok  adó-
kedvezményének emelését.

Nőnek a keresetek a 
felsőoktatásban

Jövőre tovább emelkednek 
a bérek a felsőoktatásban. 
2016-ban 15 százalékos eme-
lés után 2017 januárjában to-
vábbi öt százalékkal nőnek a 
keresetek. A jövő évi emelést 
2018-ban követi egy újabb 
ötszázalékos lépcső, így ösz-
szességében 27 százalékkal 
lesznek majd magasabbak a 
keresetek.

„Öröm látni ilyen alkotásokat, melyeket légies köny-
nyedség, egymásba fonódó színek kavalkádja jellemez. 
Nehéz elhinni, hogy nem szobrászvéső által készültek 
a szobrok, de ha kézbe vesszük őket, érezzük, hogy pe-

helykönnyűek, hiszen anyaguk textil” - hangzott el Szász József festőművész, a Nagykörűi 
Galéria vezetőjének megnyitó beszédében, melyben Demény Gabriella munkáit méltatta.  A 
Zöldház Hild-termében a paverpol textilszobrász  munkáit láthatjuk, aki 2016 nyarán Bécs-
ben is bemutatkozott. A megnyitó előtt beszélgettünk, amikor sorra érkeznek az ismerősök, 
hiszen 25 évig a lakótelep volt az otthonuk.

Textilálmok

Magyarország kincsestára sorozatban jelent 
meg Szolnok, a Tisza főváros című képes kiad-
vány, amelyben ismert emberek mondják el gon-
dolataikat a városról. A bemutatón Szalay Ferenc 
elmondta, sok csoda van Szolnokon, melyeket 
mi, itt élők egyszerűen észre sem veszünk. A 
képeskönyvet a városmarketing osztály állította 
össze, négy nyelven olvasható és megvásárolha-
tó a Tourinform irodában, illetve a könyvesbol-
tokban. Emellett elkészült egy városimázs film 
is a megyeszékhelyről.
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