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A Széchenyi Polgári Kör születésnapja

Ezüst az országos diákolimpián

A Szolnok fennállása során először hódította el az aranyérmet a férfi 
röplabda Magyar Kupában, miután az Érden zajló négyes torna fináléjá-
ban legyőzte a Pénzügyőr együttesét. Openhouse-Szolnok - Pénzügyőr 
SE 3-0. A csapat 80 perces játék után magabiztosan nyert. A Tisza-par-
ti együttes az idei év meglepetés csapata, vezetőedzője: Gulyás Ferenc.

Magyarországon 180 km-en van III. fokú árvízvédelmi készült-
ség a jéghelyzet miatt.  Érintett folyó, a Tisza. 10 vízügyi igazgatóság 
területén 41 szakaszon rendeltek el belvízvédelmi készültséget, 7 sza-
kaszon  II. fokú, 34-en I. fokú készültség van érvényben. Az elöntött 
terület: 32 000 hektár. (Országos Műszaki Irányító Törzs, 2017.02.19.)

A szolnoki Széchenyi Polgári Kör idei első összejövetelén a pohárköszöntő a 15. 
éves jubileumról is szólt. A kör tagjai szívesen idézték fel az elmúlt évek emléke-
it, amikor még Szalay Ferenc, sőt Orbán Viktor is a városrész lakója volt. Talán 
ez is indította korábban az alapítókat arra, hogy a 2002-es Orbán beszéd után 
az elsők között alapították meg a Széchenyi Polgári Kört. Az akkori Európai 
Néppárt alelnöke ugyanis arra kérte az egybegyűlteket, hogy hozzanak létre kis 
csoportokat, baráti csapatokat, polgári köröket. (folytatás a 2. oldalon)

A Széchenyi István Gimnázium fiú ko-
sárlabdacsapata ezüstéremmel jött haza 
Nyíregyházáról, ahol a labdajátékok or-
szágos diákolimpiáját tartották. Honti 
Viktor évek óta nevelőedzője az 1998-
2001-es születésű tanulóknak. Örülnek a 
sikernek, büszke az iskola, de akkor ott, 
ez nem volt ilyen egyszerű.
- A döntőt a körmendi Kölcsey gimná-
zium diákjaival játszottuk, akikkel a 
csoportmérkőzésen már találkoztunk 
és győztünk. Sajnos nekünk megsérült 
a legjobb játékosunk Rudner Gábor, így 
nélküle léptünk pályára. A fiúk mögött 
kemény meccsek voltak, a végjátékban 
fejben elfáradtunk és négy ponttal győ-

zött a Körmend. Igen, akkor az edző is 
ideges, hiszen mi uraltuk a mérkőzést, 
de büszke vagyok a srácokra.  A vereséget 
akkor kudarcként élték meg, csalódottak 
voltak, de tudtam, és mondtam is nekik, 
hogy egy-két nap után ezt felváltja az 
öröm és a büszkeség - mondta lapunknak 
az edző.
A dobogó második foka a legjobb he-
lyezés a csapat és az iskola életében. Az 
eredmény a srácok továbbtanulásánál 
pluszpontot jelent, a sportpályafutásuk-
ban pedig egyfajta presztízs. Az ezüstér-
mes csapat három játékosa már az Olaj 
KK csapatában kerettag: Rudner Gábor, 
Csák Bence és  Frikker Marcell.

Elhúzódó árhullám várható
A Közép-Tiszán levonult az elmúlt 

közel negyven év legnagyobb jeges árvi-
ze. Az uszadékot szállító jeges ár Szolno-
kot február 17-én este érte el, majd a kö-
vetkező napon már Csongrád közelébe 
érkezett. A Tisza menti védvonalakon a 
jégzajlás megszűnése és a folyó apadása 
miatt több helyen megszűnt a jeges ár-
vízvédelmi készültség, de az alsóbb sza-
kaszokon még III. fok van érvényben. A 
jégtorlódások miatt az árhullám elhú-
zódó lesz. Szolnokon a vízállás február 
19-én 623 cm.

A Tisza felső szakaszán a KÖTIVIZIG 
megszűntette az árvízvédelmi készült-
séget, de az alsóbb szakaszokon, Nagy-
rév-Csongrád és Tószeg-Lakitelek kö-
zött III. fokú árvízvédelmi készültség 
van érvényben. 

Az igazgatóság területén csökkent a 
belvízzel elöntött terület nagysága. 6125 
hektárt borít belvíz, ebből 2350 hektár 
vetés, 1125 hektár szántó. A védekezés-
ben résztvevő 41 fő 19 stabil szivattyú-
telep üzemeltetésével 320 ezer köbméter 
vizet emelt át a befogadókba. 

Kisfilm Szolnokról
A megyeszékhelyen forgatott az M1 

Itthon vagy! című turisztikai maga-
zinja. A stáb végigjárta a nevezetessé-
geket. Első forgatási helyszín a Damja-
nich János Múzeum volt. Bemutatják 
a Tabánt, a művésztelepet, a színházat, 
a Söráriumot, a Reptárat és természe-
tesen a város többi nevezetességeit. Az 
összeállítást várhatóan március 17-én 
délelőtt tűzi műsorára az M1.

Következik a területi verseny
A Széchenyi körúti Általános Isko-

lában rendezték hatodik alkalommal 
az aerobik gálát, melyen az ország több 
városából hat egyesület közel kétszáz 
versenyzője vett részt. A „Széchenyi-
lakótelepért” Egyesület aerobik szak-
ágának versenyzői a dobogó felső fo-
kára állhattak, így Rehó-Antal Zsanett  
és Szabó Anita csapata készülhet a te-
rületi diákolimpiára.

(Fotó: Cs. L.)



Hamarosan létrejött a Haj-
rá Magyarország Mozgalom 
és csúcsszerve, a Szövetség 
a Nemzetért Polgári Kör, és 
2002-ben már 11300 polgári 
kört regisztráltak. A szolnoki 
azóta is egy bejegyzett pol-
gári körként működik, mely 
rendszeres programokkal őrzi 
hitvallását. A legfontosabb 
feladatának a nemzeti értékek 

védelmét, a polgári pártok hát-
országának erősítését tartja.

Jellemzője az elkötelezett-
ség, az összefogás a lakókör-
nyezetünk, városunk, orszá-
gunk jobbítása, fejlődése iránt. 
Kampány idején aláírásgyűjtés 
az utcán, a választópolgárok 
személyes felkeresése, őrködés 
a választások tisztasága felett. 

Ahogyan a születésnapi ta-
lálkozón megfogalmazódott: 
„Olyan új típusú szerveződés, 
amelyben a hétköznapokban 
mindenki teszi a dolgát, de 
komoly pillanatokban, jelen-
tős kérdéseknél találkozunk és 
megmutatjuk erőnket.”

A Széchenyi Polgári Kört 8 
fő alapította. Ma már jelentős 
létszámmal, de változatlan lel-
kesedéssel valósítják meg célja-
ikat. Ami a közéleti, kulturális 

programokat illeti, a már ko-
rábban létrehozott „Széche-
nyi-lakótelepért” Szabadidő, 
Kulturális és Sport Egyesület-
tel összehangoltan működik. 
A mostani jubileumi összejö-
vetelen Szalay Ferenc, a város 
polgármestere és a Széchenyi-
városrész önkormányzati kép-
viselői köszöntötték a tagokat 
és megköszönték a közösségért 
végzett tevékenységüket.

(Kormosné Szombati Márta)

A helyi tömegközlekedés 
jövőjével is foglalkoztak a 
képviselők az év első munka-
terv szerinti közgyűlésén. A 
testület utoljára módosította 
a 2016-os költségvetést, a na-
pirend tárgyalásakor Szabó 
István alpolgármester beje-
lentette, hogy a beruházások 
elindításának pénzügyi aka-
dálya nincs, miután az állam 
átutalta az erre az évre terve-
zett szolnoki önkormányzati 
fejlesztések előlegét.

Egyperces néma főhajtás-
sal kezdődött a közgyűlés. 
A képviselők megemlékez-
tek a január elején elhunyt 
Csépány Sándor nyugállo-
mányú ezredesről, aki 1994 
és 2006 között önkormány-
zati képviselőként dolgozott, 
valamint a veronai autóbusz-
baleset áldozatairól.

Több fontos tételre is fel-
hívta a figyelmet a pénzügye-
kért felelős alpolgármester a 
2016-os költségvetés utolsó 
módosításakor. Szabó Ist-
ván szerint az egyik legje-
lentősebb változás az, hogy 
3,7 milliárd forint értékben 

a Magyar Állam átutalta a 
már elnyert pályázatok elő-
legét, így „a megvalósításnak 
pénzügyi akadálya már biz-
tosan nem lesz” - mondta. A 
közgyűlés, mintegy 20 mil-
lió forint értékben biztosít 
plusz forrást a Szegő Gábor 
Általános Iskola, a Simon 
Ferenc úti bölcsőde és a Hold 
úti óvoda rekonstrukciójára. 
Fel kell újítani a Merengő 
Krisztus szobrot, ehhez a vá-
ros 7 millió forint vissza nem 
térítendő támogatásra pályá-
zik, 2 milliós önerő biztosí-
tása mellett.

A Széchenyi-városrészt 
érintő hír az, hogy egy 150 
négyzetméteres sportpark 
épül a műfüves focipálya és 
a BMX-pálya melletti terü-
leten. Egy másik pályázat az 
Alcsisziget külterületi részét 
érinti, ahol felújításra kerül 
a Patkó út 120 millió forint-
ból, míg egy multifunkciós 
erő- és munkagép beszerzése 
13 millió forintból valósul-
hat meg kedvező pályázati 
elbírálás esetén. 

Vizsgálja az önkormány-
zat, hogy a közszolgáltatási 
szerződés lejártát követően a 

jelenlegi szolgáltatóval vagy 
pedig saját cég alapításával 
lenne hatékonyabb és költ-
ségtakarékosabb a feladat 
ellátása. Mindez azért egyre 
égetőbb kérdés, mert a helyi 
közösségi közlekedés finan-
szírozása egyre többe kerül. 
25 új autóbuszt mindenképp 
be kell szerezni, így áttekin-
tik a pályázati és hitellehető-
ségeket.

A Szolnoki Sportcent-
rum vezetője Rózsa József, 
míg a Szollak Kft. ügyveze-
tője Andrási Imre maradt, 
mindkét igazgató kinevezése 
2022-ig szól.

A testület előtt ezúttal a 
Törökszentmiklósról csa-
ládi vállalkozásként indult 
Bognár és Társa Kft. veze-
tése számolt be a cég tevé-
kenységéről. Jelenleg több 
mint 90 embernek ad mun-
kát a főként gépalkatrészek, 
fémszerkezetek gyártásával, 
megmunkálásával foglalko-
zó, Szolnokon 1993 óta mű-
ködő cég. 

(MPA)

Az összejövetelen Tasnádi Zoltán, Kormosné Szombati 
Márta és Szalay Ferenc

Elkészült Szolnok településrendezési tervének 2016. évi 
részmódosítása és a Thököly út menti gazdasági terület 
szabályozási tervének egyeztetési dokumentációja, mely a 
város honlapján (www.szolnok.hu) a „Hivatal”  menü „Te-
lepülésrendezés” ablak „Településrendezési terv 2016. évi 
módosítása”címen elérhető vagy a polgármesteri hivatalban 
a főépítészi irodában megtekinthető. Ez pontosan a Széche-
nyi körúti és a Nagy Sándor József úti körforgalom közötti 
beépítetlen, 80 hektáros mezőgazdasági hasznosítású terü-
let. Kereskedelmi, szolgáltató és gazdasági cégeket várnak a 
város kapujába, hiszen a város ipari parkja megtelt és további 
vállalkozói igények jelentek meg.

2. oldal                 2017. február                 Szolnok-Panel

Oktatási intézményeket is felújít a város

A Széchenyi Polgári Kör születésnapja

Átalakul a Thököly út környéke(Foto: H.Z.)
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Átadták a város legrangosabb díjait,  
elismeréseit

- Szolnokra Kárpátaljáról 
kerültem, az egyetemet Ung-
váron végeztem el, ahol fő-
laboránsként dolgoztam. Ide 
jöttem férjhez és 1981 óta dol-
gozom az iskolában.

- Hogyan lehet szeretni a 
kémiát?

- Tanárfüggő. Nekem olyan 
tanárom volt, aki megszeret-
tette a tantárgyat. Nem elég 
elmagyarázni, sokszor kell 
kísérletezni, hogy jól megfi-
gyeljék mit látnak és azt meg-
beszélni. Ha valaki lemarad, 
nehéz pótolni. Úgy gondolom 
a tanítványaim bizonyítottak, 
hiszen az elmúlt években sok 
versenyen vettünk részt jó 
eredményekkel, ezek a Cu-
rie kémiai emlékversenyek, a 
környezetvédelmi versenyek. 
Magam is szervezője vagyok 
ezeknek az eseményeknek, 
lassan húsz éve vállalok sze-
repet a Magyar Tehetséggon-
dozó Társaság kémiai szekci-
ójában.

- Van szülő, aki azt mondja, 
tanítsa és nevelje a gyermekét 
az iskola. A pedagógus pedig 
azt, hogy sok mindent otthon-
ról kellene, hogy hozzon a fia-
tal.

- Valóban otthon kell 
megtanítani a gyermeket az 
udvariasságra, arra, hogy ne 
szemeteljen, tisztelje az időse-
ket. És otthon kell megtanul-
nia beszélgetni. Ma már alig 

kommunikálnak a gyerekek 
egymással, megy az sms, írja 
a rövidített üzenetet. Nagyon 
fontos lenne, hogy lássa a gye-
rek, hogy a szülő olvas, ami-
kor kicsi, akkor pedig mesél-
jen a gyermekének. Amikor 
az iskolából hazamegy ki kell 
kérdezni. Beszélgessenek, 
hogy mi történt aznap és ne 
elégedjen meg a szülő, ami-
kor ezt a választ kapja, hogy: 
semmi. 

- Ha a gyereknek gondja 
van, megnyílik a tanárja előtt?

- Többször voltam osztály-
főnök és régen volt rá példa, 
hogy hozzám fordultak. Ma 
már van az intézményekben 
ifjúságvédelmis, iskola pszi-
chológus és őket keresik fel, 
ha valamit meg akarnak be-
szélni. Én szerencsés vagyok, 
mert délutánonként tanszo-
bázok. Közösen tanulunk 
és közben beszélgetünk is. 
Napközben erre nincs idő, a 
szünet erre nem elég, sokszor 
még a kollégákkal sem talál-
kozom, hiszen a kémia és a bi-
ológiaterem az emeleten van.

- Hogyan fogadta a kitün-
tetést?

Tettem a dolgom, taní-
tottam, nem is fordult meg 
a fejemben, hogy nyugdíjba 
menetelem előtt ilyen díjat 
kapok. Köszönöm azoknak, 
akik jelöltek rá, jólesett.

(Kővári Anna)

Ha visszaemlékezem a diákéveimre, nem a kedvenc 
tantárgyaim között volt a kémia. Kondor Ferencné azt 
mondja, ez leginkább tanárfüggő, de nálam ez sem állja 
meg a helyét, szerettem a kémia tanárom. Szerencsére a 
Széchenyi körúti Általános Iskolában sokan értik, szere-
tik és hivatásuknak is szeretnék az itt tanultakat a jövő-
ben felhasználni. A Piros iskola kémia-biológia szakos 
tanárnője a Magyar Kultúra Napján vehette át a Szurmay 
Ernő Díjat. A nyugdíj előtt álló tanárnővel egyik  lyukas-
órán beszélgettünk.

A Magyar Kultúra Nap-
ját 1989 óta ünnepeljük meg 
minden január 22-én annak 
emlékére, hogy Kölcsey Fe-
renc 1823-ban ezen a napon 
tisztázta le Szatmárcsekén 
a Himnusz kéziratát. Erkel 
Ferenc 1844-ben zenésítet-
te meg a verset, a zeneművel 
megnyerte a Nemzeti Színház 
akkori pályázatát. 

Egy nemzet önazonosságát 
nyelve és hagyományai adják 
– mondta a díjátadó gálamű-
soron ünnepi beszédében 
Szalay Ferenc polgármester.  
Hagyományaink által örök-
lődik a múlt tapasztalata, s 
teremtjük jövőnket, éppen 
ezért gondosan, szeretettel 
és odafigyeléssel kell nevelni 
gyermekeinket. Az ünnepi 
beszédet követően átadták az 
elismeréseket.

Kaposvári Gyula-díj: A 
Magiszter Alapítványi Óvo-
da, Általános Iskola, Gim-
názium, Szakgimnázium 
és Szakközépiskola  Fényes 
Adolf Szolnoki Gimnáziuma 
és Művészeti Szakgimnázium 
Művészeti Munkaközössége 
és  Tóth Béláné Szabó Terézia 
csipkekészítő

 Dr. Szurmay Ernő-díj: Ha-
lász Sándorné, a Kőrösi Cso-
ma Sándor Általános Iskola 
igazgatóhelyettese, Komár 
Katalin, a Kassai úti Általá-
nos Iskola tanára, Juhászné 
Antal Gabriella, a Szanda-
szőlősi Általános Iskola ta-
nára, a Sodrás Népzenei Kis-

együttes prímása, a Szolnoki 
Népdalkör vezetője. Káliné 
Dr. Kovács Ilona, a Verseghy 
Ferenc Gimnázium tanára, 
Kiss Ferenc, a Szolnoki Mű-
szaki Szakképzési Centrum 
szakmai főigazgató-helyette-
se, Kondor Ferencné, a Szé-
chenyi Körúti Sportiskola 
Általános Iskola pedagógusa, 
Szamosfalviné Törőcsik Ibo-
lya, a Szolnok Városi Óvodák 
igazgatóhelyettese

 Laki Kálmán-díj: Dr. Cseh 
Géza főlevéltáros

Szolnok Város Sportjáért 
Díj: Bontovics Ferenc edző 
és Palla Edit testnevelő tanár, 
kosárlabda sportedző. 

Posztumusz Sport díj: Bagi 
László.

Tiszavirág Turisztikai Díj: 
a Garden Hotel dolgozói kö-
zössége

Szolnokért Emlékérem 
arany fokozata: Dr. Székelyné 
Laub Hilda SZOLGSZI Keres-
kedelmi és Vendéglátóipari 
Tagintézmény vezetője

Az Aba-Novák Agóra 
Kulturális Központ igazga-
tója, Molnár Lajos Milán és 
Tőgyiné Farkas Éva mód-
szertani munkatárs a Magyar 
Kultúra Napja alkalmából 
a rendezvénnyel egy időben 
vette át Hoppál Péter állam-
titkártól a Minősített Közmű-
velődési Intézmény címet.

2017-ben ünnepeljük Arany János születésének 200. évforduló-
ját. Ezt az esztendőt az Országgyűlés és a Magyar Tudományos 
Akadémia Arany János-emlékévnek nyilvánította és létrehozta 
az Arany János Emlékbizottságot. Az emlékév 2017. március 2-án 
kezdődik Nagyszalontán, majd május elején tudományos ülés-
szakkal folytatódik az Akadémia közgyűlésén. Ősszel Debrecen 
és Nagykőrös, majd ismét Budapest a legfontosabb ünnepségek 
színhelye.  A tudományos programokat országos és határon túli 
középiskolai szavalóverseny és más kulturális események kísérik.

Versenyeken bizonyítottak:  
szeretik a kémiát
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Újabb járdák újulnak meg a belvárosban

Átépítik a Szabadság téri csomópontot
Kezdés tervezett időpontja: 2017. február 28.

Elkezdődött a piaccsarnok 
Boldog Sándor István körút 
felőli járdájának és a külső 
elárusító területnek az asz-
faltozása. Az útszegély és a 
piac épületének fala közötti 
területen új aszfaltburkolatot 
kap a járda az Ady Endre út - 
Boldog Sándor István krt. és 
a virágüzletek közötti szaka-
szon. A munkálatokkal pár-
huzamosan zajlik az EON be-
ruházásában a Boldog Sándor 

István körút páratlan oldalán  
a közvilágítási kábel cseréje. A 
munkálatokat február 13-án 
elkezdték, a várható befejezés: 
2017. március 1. A kivitelezés 
idejére az Ady Endre út és a 
virágüzletek közötti járda-
szakaszt, valamint a külső 
elárusító területet lezárják a 
gyalogos forgalom elől, mely a 
piaccal szembeni oldalán biz-
tosított.

A csomópontot szűk for-
galmi sávok és  középszigetek 
jellemzik, ezektől az áteresztő 
képesség csekély. Ezen javí-
tanak most a szakemberek a 
csomópont átépítésével. A ha-
marosan kezdődő munkála-
tokról tartott sajtótájékoztatót 
Fejér Andor alpolgármester.

Két ponton történik válto-
zás. A Kossuth Lajos út irá-
nyából  a Tisza-hídra haladva, 
két egyenértékű sáv alakul ki, 
illetve hasonló lesz a helyzet 
a Tisza-hídról a Zagyva-híd 
irányába és a Pólya Tibor út 
irányába haladva. A sáv ki-
szélesedik, akadálymentesebb 
forgalmat biztosítva. 

A munkavégzések idején 
állandó forgalomkorlátozásra 
kell számítani jelzőőrök irá-
nyításával. Az első ütemben 
a bontási munkák mellett át-

helyezik a közvilágítási oszlo-
pot, ez a Kossuth Lajos utcai 
felhajtósávot érinti. A máso-
dik ütemben a Pólya Tibor 
irányában a lehajtó közép-
sziget átépítése következik. A 
harmadik ütem a burkolat-
marás, ezt a munkálatot már-
cius 5-re, vasárnapra terve-
zik, a kisebb forgalom miatt.  
Ekkor részleges útlezárások 
lesznek a nap különböző sza-
kaszaiban, de irányított köz-
lekedéssel a tömegközlekedés 
zavartalan lesz.

A következő két nap asz-
faltoznak, ekkor szintén rész-
leges szakaszos útlezárásra 
kell számítani, s végül a bur-
kolatfelfestés után, a  tervek 
szerint, március 10-én reggel 
a felújított, nagyobb áteresztő-
képességgel bíró csomópontot 
már használhatják a szolno-
kiak.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata
Székhely: 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. 5001 Szolnok, Pf.: 40. 

Telefon: (56) 503503; Telefax: (56) 503504 
E-Mail-cím: szolnph@ph.szolnok.hu

Okmányirodai időpontfoglalás:  
(56) 503548; (56) 503876; okmanyidopont@ph.szolnok.hu

Belvárosi ügyfélközpont elérhetőségek:
NHSZ Szolnok Zrt.: 56/503-569 

Víz- és Csatornaművek Koncessziós Zrt: 56/503-459 
MÁV: 56/341-606

Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal:  
56/503-428, 56/503-839

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 13:00 - 16:00, Kedd: szünetel, Szerda: 08:00 - 16:00 

Csütörtök: szünetel, Péntek: 08:00 - 12:00

Pénteken az Építéshatósági Osztályon az  
ügyfélfogadás szünetel.

- Nyitottak vagyunk és ki-
használtuk az adottságunkat. 
A mozi mellett kedvelt a kávé-
zónk, és igyekszünk többféle 
érdeklődésű embert megszólí-
tani. Úgy látjuk, hogy a szolno-
kiak szívesen jönnek hozzánk, 
hiszen valóban többféle értéket 
közvetítünk, képviselünk.

- A jó filmek mellett folya-
matosak a koncertek, kiállítá-
sok, de az irodalmat szeretőkre 
is gondolnak.

- Arany János születésének 
200. évfordulójára egy zenés 
esttel készülünk március 2-án, 
az előadók Sudár Annamária 
és Heinczinger Mika lesz.

- Fontos állomás a 
TISZApART Mozi életében az, 
hogy bekapcsolódhat a Magyar 
Filmhét programsorozatába.

- Harmadik alkalommal 
kerül megrendezésre a Magyar 
Filmhét, és első alkalommal 
lesz több vidéki helyszín, köz-
tük Szolnok is. Március 4-én 
vendégünk Enyedi Ildikó ren-
dező, aki a Testről és lélekről 
című filmjének vetítése után 
találkozik a közönséggel. Már-
cius 2. és 5. között 28 filmet ve-
títünk és számítunk a szolnoki 
közönség szavazataira is. Az 
iskolásokat is sikerült megfer-
tőzni, hiszen a filmes képzése-
ink népszerűek.

- A kulturális programok 
mellett mennyire kedvelt a 
mozi?

- Elmondhatom, hogy a 
mozi a fénykorát éli, de ez 
köszönhető a megújulásnak, 
hiszen a kényelmi és a techni-
kai színvonal magas, a sokrétű 
filmkínálat vonzó. 

- Készülnek az első farsang-
ra, de már meghirdették az őszi 
tudományos filmfesztivál szer-
vezését.

- Az első farsangi mulat-
ságunk is a film körül forog. 
Remélem sokan öltöznek film-
sztárnak, vagy egy film sze-
replőjének jelmezébe bújnak. 
Októberben lesz a tudományos 
filmfesztivál, folynak az előké-
születek, hiszen most is sok 
versenyfilmet várunk a világ 
minden országából. (ka)

Az elmúlt évek alatt egy mini kulturális központtá 
váltak, ahol mindenki talál számára megfelelő kikapcso-
lódási lehetőséget, feltöltődést. Sűrű a márciusi program, 
és már készülnek az őszi fesztiválra. Demeter Istvánnal, 
a Tisza Mozi Kft. vezetőjével beszélgettem.

Film, irodalom, mozi, koncert egy helyen

2015-ben Demeter István  
Ezüst Pelikán-díjas

Hulladékszállításra vonatkozó számlázási információ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a vonatkozó jog-
szabályok alapján 2016. április 1-től nem a közszolgáltató, 
azaz nem az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. 
jogosult a közszolgáltatás keretében végzett hulladékszállí-
tásra vonatkozó számlák kiállítására, hanem az állam létre-
hozta az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló 
és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaságot, 
mely biztosítja a közszolgáltatási díj számlázását és a díjak 
beszedését.

A részletes számlázási tájékoztató megte-
kinthető honlapunkon, az alábbi linken:
http://nhszszolnok.hu/hulladekszallitasra-
vonatkozo-szamlazasi-informacio/
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Programok a Hild Viktor Könyvtárban
Hild Galéria március 11-én 15 óra: Kiállítás az Aranysor Író-
klub tagjainak alkotásaiból, mely megtekinthető április 13-ig.
Paraván kiállítás a Zöldház aulájában március 22-től április 19-
ig, a téma:  A „Víz Világnapja”
Vitrin-kiállítás március 1-jétől a Borka alkotóház műveiből.
Február 28-án 16.30: NAV-előadás  (adóbevallás, ügyfélkapu)
Március 8-án 10 óra: Játékkuckó  hivatalos átadója – IFI-Pont
Március 11-én 14.00-17.30: Babaruhabörze
Március 17-én 15.00-18.00: Kézműves kiállítás és vásár a könyv-
tár előtti téren. Rossz idő esetén a Zöldház aulájában.
Március 18-án: Tavaszköszöntő irodalmi séta az Aranysor Író-
klubbal
A Hild Viktor Könyvtár Gyermekkönyvtárában babázó foglal-
kozás minden szerdán 9.30-tól. A program ingyenes!

(Több program a könyvtár weboldalán.)

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.

A villanyóraszekrény 
nem éléstár, a szemétledobó 
nem raktár, a folyosó pedig 
nem kerékpártároló. Még 
mindig vannak olyan lakó-
közösségek, amelyek nem 
tartják be ezeket az előíráso-
kat, de a megyei ellenőrzé-
sek azt mutatják, hogy egyre 
fegyelmezettebbek a lakók, 
odafigyelnek a  közösségi 
terekre vonatkozó szabá-
lyokra. Minderről a Terüle-
ti Tűzmegelőzési Bizottság 
éves közgyűlésén esett szó 
Szolnokon, a megyei ka-
tasztrófavédelmi igazgató-
ságon.

2016-ban 16 valós szén-
monoxid riasztás érkezett, 
kilenc ember szenvedett 
mérgezést, halálos baleset 
nem történt. Csökkent a sza-
badtéri tüzek száma is, míg 
2015-ben 443 eset történt, 

addig 2016-ban 325 szabad-
téri tűzeset volt, ebből 64 al-
kalommal szemét égett, 295 
riasztás erdő- vagy vegetáció 
tűzre vonatkozott. Kismér-
tékben csökkent a lakástü-
zek száma is, 291-ről 260-ra.

Hatósági ellenőrzések 
tapasztalatairól elhangzott, 
hogy még mindig sokan 
raktározásra használják a 
közösségi helyiségeket, te-
reket.  „A hatóságot nem az 
foglalkoztatja, hogy kié a ke-
rékpár, hanem, hogy kinek a 
területén áll!”, hangsúlyoz-
ták a szakemberek, ezzel 
utalva arra, hogy a lakókö-
zösségek közösen viselik a 
felelősséget a szabálytalan-
ságokért.

(Jász-Nagykun-Szolnok 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság)

Városi megemlékezések
A kommunizmus áldozataira emlékezünk 2017. február 

24-én 16 órakor a Tisza Szálló emlékhelyénél. 
*** 

Szolnoki csata: 2017. március 4-én (szombaton) a Tisza 
parton koszorúzással és hadijátékkal tisztelgünk az 1849. 

március 5-i szolnoki csata magyar honvédserege és Damja-
nich János honvédtábornok előtt, akik győzelmet arattak az 

osztrák sereg felett. 
***

Székely szabadság emléknapja: 2017. március 10.,  
Szentháromság tér

1854. március 10-én a marosvásárhelyi Postaréten végez-
ték ki a székely vértanúkat, akik a Makk-féle összeesküvés 
tagjaiként kívánták az elbukott magyar forradalom és sza-

badságharc lángját újra fellobbantani. 
***

2017. március 15-én 10 órától a Kossuth téren és a Damja-
nich szobornál városi megemlékezés az 1848-1849-es forra-

dalomról és szabadságharcról.

A hatósági ellenőrzések továbbra is várhatóak

Figyelem!
Akciós farsangi jelmez- és kellékvásár Szolnokon a Széche-
nyi-lakótelepi piac mögötti DÁVID jelmez-szaküzletben. 

 (A tetőn fagyi tölcsér látható!)
Óriási a választék bölcsis, ovis, iskolás, felnőtt méretű 

jelmezekből!
Nyitva: mindennap 9-18 óráig. 
Térjen be és vásároljon olcsón!  
(Zöldház melletti sétáló utcán)
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Február 27-én 
egyházunkban meg-
kezdődik a húsvétot 
megelőző 40 napos 
böjt. A lemondás, az 
önmegtartóztatás, a 
több jótett és imádság 
időszaka. De ne feled-

jük nem az eszközön van a hangsúly, hanem 
a célon. Miért is böjtölünk? A reggeli isten-
tiszteletben, az utrenyében, így imádko-
zunk: „A bűnbánat ajtaját nyisd meg nékem 
életadó Urunk, mert az én lelkem virraszt a 
te szent hajlékodban, mert saját testem haj-
lékát megfertőztetve viselem, de mint irgal-
mas, a te jóságos kegyelmeddel tisztíts meg 
engem!”

Az ember szervezetében, amikor apró 
élőlények, gombák, vírusok elszaporod-
nak, fertőző betegséget, himlőt, influenzát, 
kanyarót okoznak. Ártalmuk különféle, a 
vírusok felélik az egészséges sejteket vagy 
éppen a baktériumok egy része mérget ter-
mel, szervezetünk pedig lázzal, gyulladással 
válaszol.

Gondoltunk-e arra, hogy a bűn is, a pa-
rányi élőlényekhez hasonlóan, láthatatlan 
módon behálózza az emberi szívet, feléli 
életigenlő energiáját és életuntságot, meg-
osztottságot, erőszakot, gyűlöletet termel. 
A böjt annak felismerése, hogy saját testem 
hajlékát, a bűn által, megfertőzve viselem.

Olvastam egy párizsi orvosról, aki fekete 
diftériában elveszítette unokáját. Eltökélte, 
addig nem nyugszik, míg le nem győzi ezt 
a betegséget. Laboratóriumába bezárkózva, 
Louis Pasteur-el közösen, lázasan kutattak. 
Született egy elgondolás, melyet csíra-el-
méletnek neveztek el. Ez abból állt, hogy 
kitenyésztették a fekete diftéria baktériumát 
és 20 gyönyörű lovat megfertőztek vele. Az 
állatok sorra belázasodtak és egy kivételével 
mindegyik elpusztult. Az életben maradt ló 
legyőzte a fertőzést. Ekkor Dr. Ruh, az or-
vos, fogott egy nagy pörölyt és halálos ütést 
mért a szép ló szemei közé. Leszívták az ösz-
szes vért és rohantak a kórház csecsemőosz-
tályára, ahol 300 fertőzött gyereket oltottak 
be a győztes ló vérével. Három kivételével 
mindannyian életbe maradtak.

A bűn fertőzésétől minket is a győztes-
nek, Jézus Krisztusnak vére mentett meg a 
keresztfán. Ezért vár ma is az egyház a szent 
hajlékba, hogy megnyíljék bennünk a bűn-
bánat ajtaja, hogy Krisztus jóságos kegyelme 
újra tisztává tegyen.

Szkiba Tibor 
 görög katolikus parókus

Kutatófúrásokat kezdett Szolnok bel-
területén a kőolaj- és földgázkitermelő 
O&GD Central Kft. a Szolnoki Bánya-
felügyelet engedélyével - közölte a cég 
hatósági és társadalmi ügyek vezetője az 
MTI-vel.

Breitner Dániel elmondta: kőolaj- és 
földgáztelepek után kutatnak, a fúrási 
munkálatok előreláthatólag november 
10-ig tartanak a Prizma és a Gyökér út 
környékén levő mintegy egyhektáros te-
rületen.

Hozzátette: a fúrás közigazgatásilag 
lakóterületen, de több száz méterre a la-
kóházaktól, ipari területen zajlik. Csupán 
a helyszínre szállított 39 méter magas 
fúróberendezés észlelhető, de a munká-
latok nem járnak zaj- vagy hanghatással, 
és talajremegéstől sem kell tartaniuk a 
lakosoknak. A fúrási célpont kiválasztá-
sát szeizmikus mérések előzték meg, ezek 

alapján bíznak abban, hogy olajat talál-
nak, amennyiben eredménnyel járnak, az 
olajat kitermelik.

A két kilométeres fúrás alapköltsége 
megközelítőleg kétmillió dollár. A ku-
tatófúrást a legszigorúbb környezet- és 
egészségvédelmi, valamint munkabiz-
tonsági előírások betartásával kivitelezik, 
amelyet a bányafelügyelet a helyszínen 
ellenőrizi.

Az O&GD Central Kft. Jász-Nagykun-
Szolnok megyében az elmúlt év végén 
Szolnokon a 4-es út elkerülő szakasza és 
a Holt-Tisza közötti mintegy egyhektáros 
területen végzett fúrást, a talált földgáz 
bekötésre vár. Az idén az ország számos 
más területén, egyebek között Tiszapüs-
pöki, Szolnok, valamint Tószeg környé-
kén zajlottak fúrások - mondta Breitner 
Dániel.  (MTI)

Több mint hárommilliárd forintos 
támogatást kapnak a család- és gyermek-
jóléti központok, amelyek a jövőben a 
vakok és a gyengénlátók családtagjainak 
segítenek abban, hogyan gondozzák, tá-

mogassák fogyatékossággal élő hozzátar-
tozójukat. Az uniós finanszírozású 3,3 
milliárd forintos program célja a hozzá-
férési esélyek javítása, a helyben való se-
gítségnyújtás.

Ebben az évben a kormány a költség-
vetésben 40 millió forintot különített el 
az állatvédelmi feladatokra: folytatódik 
a menhelyi kutyák ivartalanítása, az ál-
latmenhelyek korszerűsítése, valamint 
a felelős állattartásról szóló lakossági 
tájékoztatás. Az elmúlt években beve-
zették a 4 hónaposnál idősebb ebek kö-

telező egyedi jelölését és nyilvántartá-
sát, így csökkent a kóbor kutyák száma. 
Fontos, hogy az Állatorvostudományi 
Egyetemen  kötelező tantárgyként indul 
magyar, angol, német nyelven az állat-
védelem, és kezdődik az állatvédelmi 
szakállatorvos képzés is.

Magyarország teljes területére elren-
delte a baromfik zártan tartását Bognár 
Lajos országos főállatorvos. Az intézke-
dést az indokolta, hogy 11 megyében és 
Budapesten összesen 83 vadmadárban 

mutatták ki a madárinfluenza vírusát. A 
járvány kezdete óta mintegy 3 millió ba-
romfit kellett leölni. Eddig a károk miatt 
45 gazdálkodónak mintegy 1,16 milliárd 
forintot fizettek ki.

Kiszivárgott a 4-es metróval kapcso-
latos korrupciót vizsgáló OLAF-jelentés, 
mely 60 darab, összesen 166 milliárd fo-
rintnyi szerződéssel kapcsolatban tárt 
fel szabálytalanságokat. Lázár János az 
MTI-nek közölte: Szabálytalansági eljá-
rást indított a Miniszterelnökség a 4-es 
metró ügyében. A 430 milliárd forintos 
beruházásról az Európai Csalás Elleni Hi-

vatal (OLAF) azt állítja, hogy mintegy 166 
milliárd forintnyi szerződésnél történt 
csalás. A 166 milliárd forintból 59 milliárd 
forintot kell az országnak visszafizetnie az 
Európai Unió számlájára. Az OLAF meg-
védi az Európai Unió adófizetőinek pén-
zét, a kormánynak pedig a hazai adófize-
tők pénzét kell megóvnia - hangsúlyozta 
Lázár.

„Saját testem hajlékát  
megfertőztetve viselem”

Kutatófúrások Szolnokon

Vakok és gyengénlátók támogatása

Pénz az állatmenhelyeknek

45 gazdálkodót érint a madárinfluenza

OLAF-jelentés

Foto: Svarsnig Judit
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Múlt havi megfejtés nyertese: Kincses Lívia. Gratulálok, az értesítést e-mail-
ben kapja. Nyereménye egy kétszemélyes belépő az Agórában lévő Feminális fesz-
tiválra. Várom megfejtéseiket, leveleiket március 8-ig a Zöldház portáján elhelye-
zett postaládába is. Email: info@panel-szolnok.hu

„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)

Farsangkor a busók a hagyományoknak megfelelően öltöznek fel. A legnagyobb 
mulatság farsangvasárnap van, amikor a partraszállás, a jelmezes felvonulás és a 
koporsó vízre bocsátása zajlik. A partraszállás során Mohács déli, belterületi ré-
széről eveznek át ladikokon a busók. Ezután a jelmezesek a Kóló térről a főtérre vo-
nulnak. Sötétedéskor, a télbúcsúztató koporsó vízre bocsátása után az egybegyűltek 
máglyagyújtással égetik el a telet és a főtéren körtáncokat járnak. Habár a mohácsi 
busójárás 2009-től szerepel az UNESCO szellemi örökség reprezentatív listáján és 
2012 óta hungarikumnak is számít, hasonló tél- vagy ördögűző szokások más orszá-
gokban is előfordulnak.
Minden év első vasárnapján Spanyolország északi részén, a Silió nevű kis faluban 
rendezik a La Vijanera karnevált, mely a gonosz szellemeket hivatott elűzni. A bá-
ránybőrbe öltözött ördögűző alakok nevét a rejtvényábra középső, sötét színnel je-
lölt sora rejti. 
A rejtvény női és férfi keresztneveket rejt egymást követve úgy, hogy az első női név 
utolsó betűje a következő férfinév első betűje is egyben (és így tovább). Ezen közös 
betűket világosszürke mezők jelölik. A neveket a nyíllal jelölt mezőtől kezdve kell az 
ábrába írni. A keresztnevek megtalálását számok segítik, ugyanaz a szám ugyanazt 
a betűt helyettesíti.  Segítségül, íme néhány „betűkód”: S=2, E=3, M=7, A=12, T=14, 
H=21. A megfejtés 6. betűje egyben egy közös betű is. Ha néhány nevet különleges-
nek is talál, mind szerepel a magyar utónevek jegyzékében! 

Ördögűző télbúcsúztató 

Rádiós játék autósoknak
Az Amedeus Rádió teletankolja autóját
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Még szinte véget sem ért az Amadeus Rádió nagy tablóversenye, a rádió máris egy újabb, az 
autósok körében egy népszerű játékba kezd.
Az osztálytalálkozókról készült fotók beküldőinek győztese február 24-én délben kiderül és 

mintegy ráadásként, a lájkolók és megosztók közül harmincan egy hamisítatlan falusi disz-
nóvágáson vehetnek részt a rádió csapatával együtt március 4-én, szombaton.  
Ezzel párhuzamosan február 20-án már meg is kezdődött az új játék, a MATRICA-KOM-

MANDÓ.  Keresse Ön is Szolnok több pontján az Amadeus Rádió matricáját és ragassza fel 
autója hátsó szélvédőjére!  A matricákkal ellátott gépkocsik tulajdonosai között rendszám 
alapján napi 5.000 forint értékű üzemanyagot és további meglepetés ajándékokat sorsol ki a 
102,4  Amadeus Rádió. 
A nyertes rendszám csak az élő adásból tudható meg. Ha meghallja rendszámát még aznap 

19 óráig jelentkezzen nyereményéért! Ha nem teszi - a többieknagy örömére - a nyeremény 
halmozódik, s ezáltal az ingyen tankolható üzemanyag mennyisége napról-napra nőni fog. 
Az üzemanyagot felajánló Gulyás Márton azt tanácsolja a hallgatóknak, hogy programoz-

zák autórádiójukat 102,4 Amadeusra és kövessék az elhangzottakat. Azok számára, akik 
nem tudnak a kommandó matricaosztásaira eljutni, lesz a városban néhány fix hely is, ahol 
a matricák átvehetők lesznek.  További információ a 102,4 Amadeus Rádióban.

(A rejtvényt 
Mondok Anita 
készítette.)



A Magyar Kultúra Napja alkalmából avatták fel a Szolno-
ki Pantheon legújabb arcképét és emléktábláját. Pataki Béla 
szobrászművész a tavaly augusztusban elhunyt Szurmay 
Ernőnek állított örök emléket a Damjanich János Múzeum 
emeletén. 

Felújítják és korszerűsítik a városi sportcsarnok klíma-
rendszerét. A tervek szerint a nyárra megvalósuló beruházás 
50 millió forintba kerül, a társasági adó, azaz a TAO forrásait 
felhasználva.

Ezüstérmes a Szolnok. Győrben rendezték a férfi kosár-
labda Zsíros Tibor Magyar Kupát lapzártánk után. A döntő-
ben a Szolnoki Olaj KK együttese küzdött az Alba Fehérvár 
csapatával. A fordulatos mérkőzésen felváltva vezettek a csa-
patok, majd az utolsó másodpercek a Székesfehérvár javára 
döntöttek, így megnyerték a kupát. Eredmény: 59:58.
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Február elsején, a Tisza Élővilágának Emléknapján a gya-
loghídról hullottak a folyóba a virágok, koszorúk. Tizenhét 
évvel ezelőtt szakadt át a Nagybányához közeli aranybánya 
zagytározója, amely cianiddal és nehézfémekkel szennyezte a 
Tiszát. A szennyezett csóva a folyó szolnoki szakaszán 14 óra 
alatt haladt át, erre az időre a felszíni vízkivételi mű is leállí-
totta működését. 

A város vezetője megemlékezésében felhívta a fiatalok fi-
gyelmét arra, hogy vigyázzanak a folyóra, a bennünket körül-
vevő világra, és legyenek tudatos környezetvédők.

- Szívesen vállaltam a 
koncertszervezést, hiszen 
magam is zenélek már több 
mint harminc éve. A Váró-
teremben mindig élő koncert 
van és az ismert zenekarok is 
örömmel jönnek. Egy klub-
nak más a hangulata, mint 
egy nagykoncertnek vagy 
fesztiválnak. Igyekszem 30-
40 éve működő zenekarokat 
lehozni, kiszolgálva az idő-
sebb korosztályt, de a ma 
divatos együttesek közül is 
szinte mindenki megfordult 
nálunk. Sokszor előfordul, 
hogy pénteken és szombaton 
is van rendezvény, így is szin-
te telt házzal működünk.

A beszélgetésünk alatt 
többször cseng a telefon, a 
hétvégi koncertre szeret-
nének jegyet venni, de a 
Hooligensre már egy lélek 
nem fér be. 

- Sajnálom azokat, akik 
későn ébredtek, de 300 fős a 

klub, a szabályokat betartjuk. 
Ez már többször előfordult, 
hogy ki kellett tenni a meg-
telt táblát, de ez egy szervező-
nek öröm - mondja.

- Most is zenélsz és évtize-
dek óta kiszolgálod, szórakoz-
tatod a közönséget. Hogyan 
látod a színpadról, és hogyan 
mint szervező a változást?

- Sok minden megválto-
zott,  elkényelmesedtek az 
emberek, nehezebben moz-
dulnak ki. Mint minden 
klubban itt is van egy törzs-
közönség és minden korosz-
tály megtalálja a neki tetsző 
zenét. Ma már sokan otthon, 
a neten néznek koncertet, de 
azt látom, hogy az élő zenére 
igény van, és a fiatalok ma is 
szeretnek bulizni. Vannak 
kedvencek, példaképek, mint 
az én tinédzser koromban.

(Kővári Anna)

Nemrégiben rendeztük iskolánkban a nagy érdeklődés-
re számot tartó angol nyelvi versenyünket felső tagozatosak 
számára. Különlegessége, hogy minden versenytől eltérő-
en, itt hallás utáni értés feladatokat is meg kellett oldaniuk 
a gyerekeknek.  A versenyen 165 diák vett reszt Szolnok és a 
környező települések közel 20 iskolájából. A versenyt az MM 
Publications Kiadó támogatta, melynek partneriskolája va-
gyunk. Felkészítő tanárok: Badó Krisztina, Pluhár András-
né, Ádámné Béres Éva, Szilágyiné Biri Erika, Nagy Tiborné). 
Eredményeink:

Siklós Dorina (5. osztály) 2. hely, Antal Krisztián (6. osz-
tály) 1. hely, Csáki Dávid  (6. osztály)  3. hely, Sánta Gergő 
(7. osztály) 6. hely, Molnár Napsugár (7. osztály) 6.hely, Nagy 
Dorina (8. osztály) 4. hely.  (Pluhár Andrásné )

„Már negyedik éve mérettetem meg tudásomat a megyei 
angol versenyen. A sok  verseny közül ez a kedvencem, mivel 
játékos feladatokkal méri fel a tudásunkat. Nemcsak a nyelv-
tani tudásunkra kíváncsiak, hanem az adott helyzetben törté-
nő logikus gondolkodásunkra is. Mivel nyolcadikos vagyok, 
többé már nem indulhatok ezen a versenyen, de minden felsős 
tanulónak ajánlom.” (Nagy Dorina Kata)

Angol verseny a Szent-Györgyiben

Az élő zene varázsa a Váróteremben
A főváros teli van romkocsmákkal, élő zenét játszó kisebb 

nagyobb klubokkal. Szolnokon is betölt egy űrt az évek óta 
működő Váróterem Klub, ahol minden hétvégén hallgathat-
juk a régi kedvenceket vagy az újabb, divatos stílust játszó 
zenekarokat. Ratkai Miklós négy éve szervezi ezeket a prog-
ramokat.

Életének 80. évében, február 4-én elhunyt Hollóy Tamás, 
a Szolnoki Dózsa-Közgép vízilabda-csapatának klubigaz-
gatója.  A kiváló sportembert a vízilabda klub saját halott-
jának tekinti, a szolnoki díszsírhelyek-parcelláiban  talál 
végső nyugalomra.
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