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Száz új munkahely Márciusi tisztelgéseink, emlékek és koszorúk

A Damjanich-emlékművet, a Szolnoki Művésztelep előtt álló szobor-
csoportot 1912. május 19-én leplezték le. Az adományozók sorába tarto-
zott Damjanich özvegye, Csernovics Emília is. Gondos Imre tervei alapján 
Radnai Béla szobrász-tanár készítette el a kompozíciót, amelyen az a jelenet 
elevenedik meg, amikor a tábornok vörössipkásai élén bevonul Szolnokra.

Az Országgyűlés a Fidesz-KDNP képviselők javaslatára munkaszüne-
ti nappá nyilvánította nagypénteket,  idén április 14-től négynapos mun-
kaszüneti ünnep húsvét. A nagypéntek a keresztény liturgiában a húsvét 
előtti péntek, amelyen  Jézus Krisztus kínszenvedéséről, kereszthaláláról és 
temetéséről emlékeznek meg. A nagypéntek Európa 14 országában ünnep. 

Megduplázza üzemterületét és gyártóka-
pacitását a Szolnoki Ipari Parkban lévő 
telephelyén az F. Segura Hungária Kft., 
ezzel 100 új munkahelyet hoz létre. Az 
autóalkatrészeket gyártó spanyol családi 
vállalkozás 2007 óta működik a megye-
székhelyen. A mostani beruházásra – az 
új gépek beszerzésével együtt – 5,3 mil-
liárd forintot fordítanak. A Budapesten 
tartott sajtótájékoztatón Szijjártó Péter 
külgazdasági és külügyminiszter beje-
lentette azt is, hogy a magyar állam 680 
millió forinttal támogatja a tulajdonos 
elképzeléseit. 
A szaktárca vezetője azt is kiemelte, hogy 
az autóipar, a külgazdaság és a külke-
reskedelem területén 2016-ban minden 
korábbi rekord megdőlt. Hozzátette: a 
magyar autóipar 2 százalékkal növelte a 
2015-ös adatot, 7874 milliárd forint ter-
melési értéket állított elő.

2017. március 4-én a 168 éve történt győztes szolnoki csa-
tára emlékeztünk. A hadijátékot 21. alkalommal láthattuk.  A 
Székely Szabadság Napján, március 10-én a Szentháromság 
téren, az ország több városához hasonlóan, Szolnokon is meg-
emlékezést tartottak az 1854-es eseményekről, együttérzésün-
ket, kiállásunkat kifejezve az erdélyi magyarság autonómiá-
ért való küzdelme mellett. A Damjanich-szobornál hajtanak 
fejet minden évben Szolnokon március 15-én az 1848-49-es 
forradalom és szabadságharcra emlékezve. Ünnepi beszédet 
mondott a város polgármestere, Szalay Ferenc. Március 13-án 
a Széchenyi-városrész emlékezett a forradalmi eseményekre 
a gimnázium előtti kopjafánál, ahol Tasnádi Zoltán önkor-
mányzati képviselő mondta el megemlékező beszédét.

Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola 2. osztá-
lyos kis aerobikosai aranyérmesek lettek életük első verse-
nyén: Máté Blanka, Makai Lili, Farkas Emese, Kovács Ami-
ra, Farkas Fanni. Edzőjük: Rehó-Antal Zsanett. (Helyezések 
az 5. oldalon)

(S. J.)



A kormányzati kommunikáció-
ért felelős államtitkár, Tuzson Bence 
Szolnokra látogatott és megbeszélést 
folytatott Bene Ildikó országgyűlési 
képviselővel, Kállai Máriával, a kor-
mányhivatal vezetőjével és Szalay Fe-
renc polgármesterrel.

- Ha egy ország erősödik, azt ne csak 
számokban lássuk,  jó ha az eredmé-
nyeket is megnézzük a helyszínen, ezért 
határoztuk el, hogy országjárásba kez-
dünk és elmegyünk a megyei jogú vá-
rosokba. A Modern Városok Program 
lényege éppen az, hogy ezek a városok 
többek, hiszen nagy vonzáskörzettel 
rendelkeznek, és ha egy megyeszékhe-
lyen történik valami, az hatással van a 
környezetére is - mondta az államtitkár.

Tuzson Bence elmondta, tetszik neki 
a város, a fejlesztések, ismeri a szolnoki 
vezetőket és tudja, hogy összetartanak, 
és így csak jó eredményeket tehetnek  le 
az asztalra. Megjegyezte: kifejezetten 
jó helyre megy a pénz, ami a Modern 
Városok Program keretében érkezik 
ide. Hangsúlyozta, hogy a program 
2019-ig tart, és a lényege, hogy a városi, 
kormányzati, illetve európai uniós for-
rásokat egy keretbe foglalják. A progra-
mok kialakításánál figyelembe vették a 
városok véleményét.

Kiemelte, hogy mekkora a jelentő-
sége az ipari park fejlesztésének. E te-
kintetben komoly tárgyalások vannak 
a városvezetés és a kormány között és 
hamarosan ki lehet jelölni a területet, 
ahol megvalósulhat a fejlesztés.

Komoly kérdés a 4-es út négysávo-
sítása, amelyről az államtitkár a követ-
kezőket mondta: nagyon fontos, hogy a 
város bekapcsolódjon a gyorsforgalmi 
úthálózatba. Áprilisban el tud indulni 
a beruházás és leteszik az alapkövet, 
de még folyik a régészeti munka.  Az 
Abony és Fegyvernek közötti szakasz-
nál akkor indulhat az építkezés, ha 
megoldódnak a jogi problémák.

 (Forrás: SzolnokTV)

A jelenlévő valamennyi képviselő - 
beleértve az ellenzéket is - egyhangú-
an elfogadta a februári közgyűlésen 
Szolnok 2017. évi költségvetését. 

A bevételek és a kiadások egyensúly-
ban vannak, a likviditás folyamatosan 
biztosított, és egy fegyelmezett, körül-
tekintő gazdálkodásnál a 2017-es költ-
ségvetés teljesíthető – ezekkel a szavak-
kal ajánlotta be a büdzsét Szabó István, 
a pénzügyekért felelős alpolgármester. 
Mint elhangzott, a megyeszékhely 21,2 
milliárd forintból gazdálkodhat. Az 
összeg felét működésre fordítják, mint-
egy 10 milliárd forintot pedig fejlesz-
tésekre költenek. Mindez elismerésre 
méltó – mondta a baloldali frakció 
vezetője. Radócz Zoltán ugyanakkor 
felhívta a figyelmet arra, hogy a mű-
ködésre szánt források egyre nagyobb 
hányadát a helyi bevételekből kell biz-
tosítani. A Jobbik véleményét ismertető 
Kiss Gabriella örült annak, hogy sike-
rült előteremteni a bérfejlesztés forrását 
és a köztisztviselői illetményalap eme-
lését és bízik abban, hogy a kormány 
ebből az összegből valamennyi részt 
magára vállal majd.

A Fidesz-KDNP frakció szerint reá-
lis az esélye annak, hogy a kormány a 
bérfejlesztésre fordított összeget vagy 
annak egy jelentős részét megtéríti. 
Bagdi Sándorné (Fidesz-KDNP) szerint 
a fejlesztések folytatódnak,  a zavar-
talan működés, illetve fejlődés a költ-
ségvetés által garantált. Szalay Ferenc 
polgármester hangsúlyozta, hogy a 
költségvetés biztonságot ad, a jövő te-
kintetében teljesen kiszámítható, nem 
lehet olyan problémája a városnak, 
amit ne tudnának kezelni.

Döntött a testület arról, hogy a böl-
csődékben az étkezési térítési díjak 4,5 
százalékkal, míg az óvodákban és is-
kolákban 8 százalékkal emelkednek. 
A baloldal és a Jobbik nem támogatta a 
javaslatot, a Fidesz-KDNP frakció meg-
szavazta az előterjesztést. Az önkor-
mányzati bérlakásban élőknek pedig 8 
százalékkal kell majd többet fizetni a 
jövőben. A baloldali frakció ezt szin-
tén elutasította, mondván erre a bérlők 
nincsenek felkészülve, és félő a hátra-
lékosok számának és a kintlévőségek 
nagyságának további növekedése. Azt 
viszont látni kell, hogy a befolyt bérleti 
díjak az emelést követően sem fedezik 
a fenntartás költségeit, és továbbra is 
messze vannak a piaci ártól – érvelt az 
előterjesztés elfogadása és a drágulás 
mellett az előterjesztő. (MPA)

Tuzson Bence a parlamentben (foto: hirado.hu)

Egy 500 négyzetméteres terület van 
körbekerítve az Aranyi Sándor út ele-
jén, a kerékpárút mellett. Az önkor-
mányzati képviselőt több lakó kereste 
meg, mi épül a területen, ahol három 
kisebb fa is kivágásra került. A témá-
val kapcsolatban a sajtó képviselőinek 
Rehó János elmondta: magánterületről 
van szó és a tulajdonos egy virágüzletet 
tervezett ide, az engedélyek a birtoká-
ban vannak és a földmunkák már el is 
kezdődtek.

A képviselő a fák kivágására így re-
agált: kettőt betegség miatt ki kellett 
volna már vágni, ezt a főkertész meg-
erősítette. A tulajdonos a virágüzlet 
megnyitását jövő nyárra tervezi - tette 
hozzá.

- Biztos vagyok benne, hogy a vi-
rágbolt egy olyan ékszere lesz a vá-
rosrészünknek, amely tovább bővíti 
a szolgáltatásainkat, ugyanúgy mint 
a nemrég megnyílt fitneszterem vagy 
említhetném a már meglévő virág-

üzletet, az optikai szaküzletet és az 
épülő lakóháztömböt. Mindezekkel 
gazdagabb lesz a Széchenyi-városrész - 
mondta lapunknak Rehó János.

Megtudtuk, hogy hamarosan három 
térfigyelő kamera kerül kihelyezésre a 
Zöldház előtti park védelmére, meg-
előzve ezzel a további rongálásokat.
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Áprilisban indul a  4-es főút négysávosítása
Egyhangú szavazás a 
költségvetés mellett

Virágüzlettel gazdagodik a városrész
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Sikeres évértékelés a rendőrségen

- Hogyan kezdődött ez a történet?
- A családunk 24 éve érintett a liszt-

érzékenységben, azaz a cöliákiában. Ala-
kítottunk egy egyesületet, amit 20 évig 
vezettünk, és nagyon sok hasonló prob-
lémával küzdő család keresett meg ben-
nünket. A Biocard lisztérzékenységi teszt 
12 éve van forgalomban. Annak idején 
teszteltük a programot, hatékonyságát 
nemzetközileg is elismerték.

- Nemrég fejeződött be egy szűrőprog-
ram 13 szolnoki óvodában, de először be-
széljünk az első szűrések eredményeiről.

- Az Európában egyedülálló progra-
mot Magyarországon először 2005-ben, 
megyénkben végeztük el 2646 hatéves 
gyermeknél. 43 eredmény lett pozitív. Az 
elmúlt tízéves adatunk: 10178 gyermek 
szűrésénél 137 pozitív eredmény szüle-
tett.

- 2017-ben újabb szűrés volt, Csipkeró-
zsika néven.

- Igen, egy csepp vér elég hozzá, ujj-
begyszúrással végezzük, ezért is a neve 
Csipkerózsika. A vérben lévő ellenanya-
got megvizsgáljuk, pár perc elteltével 
meg is van az eredmény. 13 óvoda jelent-
kezett és 187 gyermek szűrése történt 
meg, 2 pozitív eredményt találtunk.

- Mit kell tudni a lisztérzékenységről?
- Azt, hogy mihez lehet kötni, azt még 

senki nem tudja. Az biztos, hogy csak a 
genetikailag érintetteknél alakul ki. Az 
emberek 30 százalékában megtalálható 
ez a génhiba, de lisztérzékeny közülük 
csak 1-2 ember lesz. Szakmailag az elő-
fordulási gyakoriság országos szinten 
1:100-hoz.

A csecsemőknél 6-7 hónapos kor 
az ideális, amikor célszerű bevezetni a 
lisztet az étrendjükbe. Nem jó, ha minél 
később kap lisztes ételt, mert akkor még 
később jönnek elő a tünetek, melyek le-
hetnek: súlycsökkentés, étvágytalanság, 
hasmenés, fáradékonyság, puffadt has.  A 
szülő elviszi orvoshoz gyermekét, de sok 
esetben nem gondolnak arra, hogy a hát-
térben lisztérzékenység van. 

- Sokszor halljuk, hogy felnőtt korában 
vált valaki lisztérzékennyé. 

- Ebben az az igazság, hogy csak ak-
kor derítették ki. A felnőtt egyéb pana-
szai súlyosabbá váltak és ekkor már a 
cöliákia miatt olyan mértékű ellenanyag 
volt a vérben, ami károsította valamelyik 
szervét, amivel orvoshoz kellett fordulni. 

- Járják az országot, de gondolom ma-
gával a szűrésekkel nem ér véget a munka.

- Ez valóban így van. Mi vagyunk az 
egyetlenek az országban, akik kimennek 
a helyszínre, ezt le kell szervezni, majd az 
eredményeket összesítjük, az érintettek-
nél pedig van egy elbeszélgetés, egyfajta 
tanácsadás. Több településsel van érvé-
nyes szerződésünk.

A két szakember tervezi, hogy ősszel 
is végeznek a megyeszékhelyen egy szű-
rőprogramot. Azon is dolgoznak, hogy a 
lisztérzékenység egyre jobban a figyelem 
középpontjába kerüljön és már korán ki-
derüljön a diagnózis, és el lehessen kez-
deni a gluténmentes diétát. Ugyanis an-
nak pontos betartása tünetmentességet 
eredményez. Az is fontos az érintettek-
nek, hogy ma már nagyon sok üzletben 
kapható gluténmentes termék és vannak 
éttermek, ahol egy lisztérzékeny is nyu-
godtan ebédelhet. 

(Az interjú hosszabb változata a www.
panel-szolnok.hu oldalon és a Facebook/
panel-szolnok oldalon olvasható.)

(Kővári Anna)

Nevezhetjük a Pusztai házaspár munkáját sikertörténetnek, de nevezhetjük szolnoki sikernek is. Több mint tíz 
éve járják az országot a lisztérzékenységi teszttel. Pusztai Jánosné egészségfejlesztési szakember beszél a nemrég 
befejeződött szolnoki Csipkerózsika programról, de visszatekintünk az előzményekre is.

Egedi István rendőr ezredes, ka-
pitányságvezető  értékelte a Szolnoki 
Rendőrkapitányság 2016. évben végzett 
munkáját, erről Kovács Ágnes, a Jász-
Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főka-
pitányság referense tájékoztatta lapun-
kat.

A vezető részletesen beszámolt az in-
tézkedésekről, az elért eredményekről, 
a következő időszakra kitűzött célokról 
és azokról a területekről, ahol előrelépés 
szükséges. Örömmel szólt arról, hogy a 
kapitányság illetékességi területén elkö-
vetett bűncselekmények és ezen belül a 
közterületi, valamint a kiemelten kezelt 
jogsértések száma csökkenő tendenciát 
mutat. A rendőrkapitány büszke a rablá-
sok felderítésében elért eredményeikre, 
amely már második éve országosan is 
kiemelkedő, 100 százalékos volt. Töb-
bek között csökkent a rablások, a testi 
sértések, a garázdaságok és a lopások 

száma is. A vezető megítélése szerint, 
a kapitányság sikeres évet tudhat maga 
mögött.

Egedi István ezredes beszámolt arról 
is, hogy csökkent a személyi sérüléssel 
járó közlekedési balesetek száma 2015. 
évhez képest, de szükséges további lépé-
seket tenni az elért eredmények megtar-
tása érdekében. 

Amikor egy kakaóscsiga is bajt okozhat
Lisztérzékenységi teszt ma már a gyógyszertárakban is kapható
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2017. március 1-jétől az elmúlt évek gyakorlatához hason-
lóan ismét megkezdődött a nyári járda és úttisztítás. A fizető 
parkolók tisztítása április 01. és október 31. között a szomba-
ti és vasárnapi napokon történik. A parkolók tisztítását igen 
megnehezítheti, ha a tiltás ellenére a parkolókban maradnak 
a gépjárművek a seprésre kijelölt időszakaszokban. A mun-
kálatok megfelelő ellátása érdekében a szabálytalanul par-
koló gépjárműveket megbüntethetik a Közterület Felügyelet 
munkatársai.

Kérjük, hogy a parkolókban kihelyezett úttisztításra vo-
natkozó kiegészítő jelzőtáblák tiltásainak betartására foko-
zottan ügyeljenek!

Honlapunkon, a www.nhszzounok.hu oldalon a közterü-
let fenntartás/parkolók tisztítása menüpont alatt megtekint-
hetők az egyes szakaszok takarításának az 
ütemezései, valamint egy alternatív par-
kolási lehetőséget is felkínál a rendszer az 
adott időszakra vonatkozóan. 

Kodály-emlékév
Kodály azt hirdette, hogy a zene lelki táplálék, semmi mással 

nem pótolható örömforrás, melynek birtokában jobb, harmo-
nikusabb, fegyelmezettebb, teljesebb emberek leszünk. Ötven 
éve, 1967. március 6-án halt meg Kodály Zoltán háromszoros 
Kossuth-díjas zeneszerző, népzenekutató, akadémikus, aki azt 
vallotta: „Legyen a zene mindenkié!” Halálának ötvenedik év-
fordulójára és a jövő évben lévő születésének 135. évfordulója 
alkalmából 2017. Kodály-emlékév. Módszere világszerte ismert, 
2016-ban az UNESCO felvette a szellemi kulturális örökség lis-
tájára. (Kodály Zoltán 1882. december 16. - 1967. március 6.)

A 43 éves gazda  több mint 
húsz éve foglalkozik állattar-
tással, most saját vállalkozás-
ban, két hektáron valósította 
meg álmát. Építettek egy mo-
dern, korszerű fejőházat, ahol 
nyolc tehenet lehet fejni egy-
szerre. 

 A családnak nincs hétvégé-
je,  nincs ünnepe, hiszen min-
den nap 5 órakor kelni kell. 
Az órát az állatokhoz lehetne 
igazítani. Ezt a tempót csak az 
tudja csinálni, aki ennyire sze-
reti az állatokat, ennyire ért a 
nyelvükön, tiszteli őket, mint 

ahogy teszi ezt Mucsi Sándor 
és felesége, és teszi két lányuk, 
akik ebben nőttek fel, és a mai 
napig a birtokon dolgoznak.

A működésük megfelel a 
legszigorúbb szabályozások-
nak. Az automatában maradt 
tejet, kétnaponta elviszi a tej-
üzem, a minőségi vizsgálat fo-
lyamatos. Ezenkívül havonta 
három mintavétel vizsgálata 
kötelező Budapesten, de min-
den egyes alkalommal extra 
minősítést kaptak. Az adatok 
az automatán megtalálhatók. 

- A fejőház olyan, mint egy 
űrközpont. Modern, tiszta, 
zárt rendszer, ahol a neon-
lámpák világítanak, üveglom-
bikban folyik a tej minden te-
hénnél. Én egy aknában állok, 
így kényelmesen tudok fejni. 
Amikor lefolyt a jó minőségű 
hófehér tej, egy kapcsolással 
már küldöm be a tartályba, 
ahol 12 perc alatt 4 C fokra le-
hűlik - meséli Mucsi Sándor.

Szeretné, ha Szolnokon is 
sikere lenne az automatának, 
mert ahogy mesélni, Abony-
ban már a gyerekek reggel 
iskolakezdés előtt itt veszik a 
tízóraira a tejet. Ki 20, ki 50 
forintért egy flakonba.

Az automatát a Széchenyi 
krt. 121/b. szám alatt állítot-
ták fel, (Orosz György úti bu-
tiksor) kezelése egyszerű, csak 
követni kell az odaírt utasítá-
sokat. Egy liter tej ára, 160 Ft, 
zsírtartalma 5 százalék.

Eddig borászokat hallottam 
így beszélni a saját termésük-
ről, a borról, de most Mucsi 
gazda hasonló lelkesedéssel 
mondja: „A tejet először meg 

kell illatozni, mert jó illata van 
attól, hogy zárt rendszeren 
van fejve, minden nap friss 
bála megy a tehenek alá, ettől 
gyönyörűen csillognak. Mind-
egyikük egészséges, 4 évesen a 
legjobb korban vannak. Fejés 
után én vagyok az első minő-
ségi ellenőr, minden este meg-
iszom egy pohár illatos tejet.”

(X)

Abony után Szolnokon, a Széchenyi-városrészben is felállítottak egy tejautomatát  Mucsi Sándorék.  
A családi vállalkozásként működő gazdaságban 30 magyartarka adja a tejet naponta.

Extra minőségű házi tej a nap huszonnégy órájában

Parkolók hétvégi tisztítása- és  
alternatív parkolás időpontjai

Hild Viktor Könyvtár programajánló
Hild Galéria: Március 11-én nyílt kiállítás az Aranysor Íróklub 
tagjainak alkotásaiból, mely megtekinthető április 13-ig. 
Április 19-től a Magyar Fotósok Világszövetségének kiállítása 
látható.

Paraván kiállítás az aulában: március 22. és április 9. között a 
Víz világnapja alkalmából 

Vitrinkiállítás: Tavasz horgolva – Oszlánczy Renáta alkotásai 
március 1-31. között.

A kiállítások megtekinthetőek a könyvtár nyitva tartási ideje 
alatt! 
A gyermekkönyvtár minden szerdán 9,30-tól várja a babákat 

és a szülőket Babázó foglalkozásaira. A program ingyenes! 
Minden kedden 16,00-18,00: Minden, ami kézimunka, szakkör

Március 25-én 14.30:  Autizmus – beszéljünk róla! 
Április 1-jén 17.00:  Intim dosszié (humoros előadás) 

Április 1-jén 14.00:  Paverpol foglalkozás Demény Gabriellával
Április 7-én: A másik forradalom – író-olvasó találkozó  

Dragomán György íróval
Április 8-án 14.00-17.00: Babaruha börze

Április 8-án 14.00:  Legóklub
Április 12-én: Nyuszifül – kézműves foglalkozás

Április 13-14-én és 18-án: Tavaszi szünet az Ifi-Ponton
Április 15-én: Az Aranysor Íróklub költészet napi műsora

Április 21-én 15.00-18.00: Kézművesvásár

(Több program a könyvtár weboldalán.)
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SOROKBAN

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

Dr. 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.

Aerobikverseny
Március 5-én Makón került megrendezésre az Aerobik 

Területi Diákolimpia, ahonnan a döntőbe csak a legjobb 5 
egység juthat korcsoportonként és kategóriánként. Szolnokot 
három Iskola képviselte: a Széchenyi Körúti Sportiskolai Álta-
lános Iskola, a Széchenyi István Gimnázium és a Szandasző-
lősi Általános Iskola. 

Az alábbi eredmények születtek: 
Széchenyi István Gimnázium: Nagy Szimonetta-Pataki 

Száva (BA UP I páros, 4. hely)
Széchenyi körúti Sportiskola: Horváth Csenge, Horváth 

Mercédesz, Kosik Brigitta, Farkas Panna, Debreczeni Dori-
na, Ötvös Noémi. (Challenge UP II 4. hely), Kovács Adél (UP 
II leány egyéni 14. hely), Gajdos Viktória (Basic UP II leány 
egyéni 16 hely), Makai Aletta (Basic UP II leány egyéni 26. 
hely), Farkas Fanni, Farkas Emese, Máté Blanka, Kovács Ami-
ra, Makai Lili Basic (UP IV. csoport első hely), fotó a címla-
pon. Szalay Sára, Kovács Amira, Makai Cintia BAsic UP IV. 
trió 5. hely, Kovács Adél, Pelczer Kata, Kiss Kornélia Basic (UP 
II trió 3. hely)

Önálló standdal volt jelen a 40. Utazás Kiállításon a megye-
székhely. A város és a megye látnivalóit harmincezren látták.

***
A város öt különböző helyszínén várták a szolnokiakat egy 

héten keresztül a Tiszta Szívvel Szolnokért szűrőprogramon. 
A kórház és a rendelőintézet dolgozói tizenegyedik alkalom-
mal szervezték az ingyenes szűréseket.

***
Megtartották az első diplomaosztó ünnepséget a Pallasz 

Athéné Egyetem Gazdálkodási Karán, ahol 100 hallgató ve-
hette át a  diplomáját.

***
Közel nyolcvan nyugdíjas vett részt a Szolnok Városi Klu-

bok és Nyugdíjasok Érdekvédelmi és Kulturális Egyesületének 
17. közgyűlésén. Értékelték a tavalyi évet és szó volt a 2017-es 
programokról.

***
A Hetényi Géza kórház 120 éves kápolnájának falát Simon 

András grafikus képei díszítik, melyek a keresztút 15 állomá-
sát, Jézus halálra ítélésétől a feltámadásig ábrázolja.

***
Közel kétmillió embernél jelentkezik Magyarországon az 

allergia. Márciusban a mogyoró és a különféle bokorfélék, 
majd a szil- a fűzfa virágzása okozza a tüneteket.

Márciusi szellő lenge fuvallata  
simogat, táncoló virágok illata  
körbe leng, magával ragad  
zümmögő határ
csivitelésével a cinegemadár.
Só-foltos utcán a tél levedlett 
bőre,
fodrozódó tócsa felfeszül a kőre,
szökellve lépem át a fénylő  
pocsolyát,
 

míg arcomra festi nap  
aranymosolyát.
Tudom, hogy ez még csak a  
tavasz kezdete,
halk sóhajom akár a föld  
lélegzete,
zsongás, rügyfakadás, jussából 
kanyarít
viruló kikelet, s lágyan elandalít. 

                            Ligeti Éva 

Tavasz fuvallata 

Februárban megkezdődött 
az egyesesített gyalog- és ke-
rékpárút építése a Tószegi, 
illetve a Piroskai úton. Ezzel 
az ipari parkban dolgozóknak 
tett régi ígéretét váltja valóra 
a város vezetése, hiszen így a 
jelenleginél sokkal biztonsá-

gosabb körülmények között 
érhetik  el munkahelyeiket. A 
több mint 2 kilométer hosz-
szú és 3 méter széles út is a 
Modern Városok Program 
keretében nyújtott 4 milliárd 
forintos állami támogatásból 
valósulhat meg.

Nem kímélték ismeretlen 
tettesek a Széchenyi-város-
részben, a Zöldház előtti, 
közelmúltban felújított és át-
adott parkot. A vandálok kárt 
tettek több lámpaoszlopban, 
nem egy földbe süllyesztett 
kandelábert pedig kidöntöt-
tek, szétszereltek. 

Dr. Kormosné Szombati 
Márta, a körzet önkormány-
zati képviselője – elítélve az 
értelmetlen pusztítást – remé-
nyét fejezte ki, hogy a hama-
rosan kihelyezendő térfigyelő 
kamerák elejét veszik majd a 
hasonló eseteknek.

Az autóbusz pályaudvaron 
a munkálatok az alagsorban 
folytak, ahol a vasbeton osz-
lopokat erősítették meg. A 
harmadik emeleten a parkoló 
új burkolatot kap. Változás 
várható a buszbeállók elren-

dezésében, megújul a peron-
rész és egy-két üzlet is. Az 
átépítés nyár elejére fejeződik 
be, addig a buszok beállásá-
nak, indulásának helyszínei 
változhatnak.                 (mpa)

Újabb kerékpárút épül

Kárt okoztak a parkban

Szerkezeterősítés a pályaudvaron

Határzár szigorítás

A Vízpart körúton is biztonságos lesz  
a kerékpározás

A parlament elfogadta a határőrizeti területen lefolytatott 
eljárások szigorítását. Ennek célja, hogy tranzitzónát jelöl ki 
a migránsok részére és ezentúl a menedékjog iránti kérelem 
kizárólag itt nyújtható be. Itt kell megvárni az eljárás végét, 
azonban a tranzitzóna Szerbia felé nyitott, abba az irányba 
bármikor távozhat, aki kérelmet nyújtott be. A hatálybalépést 
követően az ország területén illegálisan tartózkodó személye-
ket az ország teljes területéről vissza lehet szállítani a tranzit-
zónába.

A négymilliárd forintos útfelújítási program részeként 2017. 
március 16-án megkezdődtek  a Vízpart körúti gyalog- és ke-
rékpárút kivitelezési munkálatai. A kivitelezéssel érintett te-
rület a Vízpart krt., Debreceni út és Gesztenyés utca közötti 
teljes szakasza. A beruházás befejezése várhatóan május 19.
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Furcsa és szokat-
lan látvány, ha télen 
eleség után kutató 
gólyával találkozunk, 
vagy ha májusban 
hózápor teríti be az 
utakat.  Hasonló ér-
zés támad bennünk, 
amikor a böjt negye-

dik hetében, március 25-én, a Gyümölcs-
oltó Boldogasszonyt ünnepeljük. Úgy 
érezzük a böjt csendességébe nem illik az 
ünneplés. De mit tehetünk, ha Jézus szüle-
tését az Egyház, a téli napfordulóra helyez-
te, s kilenc hónapot visszaszámlálva, Jézus 
foganása csak március 25-ére eshetett. Ta-
valy éppen nagypéntekre, Jézus kereszt-
halála napjára esett.  Az Egyház ebben 
az esetben úgy rendelkezett, hogy a nap-
nak fele szigorú böjtben teljen el, a másik 
fele bűnbánati nappá enyhült. Mi adja az 
ünnepnek a böjtoldó erejét? Amikor mó-
dunk nyílik a görögkatolikus templomba 
elmenni, figyeljük meg az ikonosztáziont, 
azaz az ikonokkal díszített képállványt, 
annak is a középső királyi ajtaját. Az 
örömhírvételt ábrázolja. 

Gábor arkangyal Mária előtt áll, ru-
hájának színe fehér és kék. A fehér, amely 
megelőzi a reggeli világosságot, előre jelzi 
a születést. A kék az anyagtalanság színe és 
a tisztaságé. A szárny többi része aranyo-
zott, az egész alakon fény sugárzik, melyek 
az angyal isteni küldetésére utalnak. Isten 
küldötte bal kezében hosszú botot tart, 
mely tekintélyét és méltóságát jelképezi. 
Utal arra is, hogy az angyal követ, aki Má-
riához érkezett, szinte vándorként, melyet 
mozgásban lévő szárnya és előre lépő lába 
is kiemel. Jobb kezét Mária felé nyújtja, 
hogy mozdulatával is kifejezze az örömhír 
átadását: „Gyermeket fogansz, fiút szülsz 
és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és 
a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr 
Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját 
és uralkodni fog Jákob házán örökké, s or-
szágának nem lesz vége.” Az ikon közepén 
lévő sötét félkörből egy sugárnyaláb eresz-
kedik alá, mely a Szentlelket jelképezi, aki 
által megtörtént a csoda.

Miért olyan fontos hát ez az ünnep? 
Mert az üdvösség kezdetét jelenti, az éden-
kert kapujának megnyitását. Ezen a napon 
még a böjt is megenyhül, a szenvedést is 
csak Isten oltó késének érezzük, s ami leg-
fontosabb, nem félünk már a haláltól sem, 
mert fullánkjának erejét Krisztus elvette.

Szkiba Tibor
 görög katolikus parókus

Az Ady Endre úti főiskola egykori épü-
lete hazai és uniós forrásból újul meg. A 
közel egymilliárd forintos beruházás befe-
jeztével az épületbe a Szolnoki Járási Hiva-
tal költözik.

A Széchenyi 2020 támogatásával foly-
tatódik a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei 
Kormányhivatal középületeinek energe-
tikai fejlesztése. A beruházásra 1,2 mil-
liárd forintot fordít a kormányhivatal 5 
település 10 helyszínén. Szolnokon négy 
hivatali épületben történik fejlesztés. Ez 
érinti az Ostor utcában a kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és Földhivatali 
Főosztály Földhivatali Osztályát, a Dózsa 
György utcában a Szolnoki Járási Hivatal 
Agrárügyi Főosztály Vetőmag- és Szapo-
rítóanyag-felügyeleti Osztályát, az Ady 
Endre út 35. szám alatt lévő Hatósági Fő-
osztály Igazságügyi Osztályát, illetve Szo-
ciális és Gyámügyi Osztályát, és végül az 
Ady Endre út 9. szám alatti épületegyüt-
test, amely a főiskola épületeként műkö-
dött, jelenleg üresen áll. Szolnok mellett, 
még Jászberényben, Törökszentmiklóson,  
Tiszafüreden és Kunszentmártonban 
folynak a közeljövőben épületfelújítások.

Az adott helyszíneken épületgépészeti, 
illetve épületvillamossági felújítás törté-
nik, megvalósul a teljes homlokzati, pad-
lásfödém hőszigetelése, a nyílászárók cse-
réje és a napelemek beépítése.

19. éves az Aranysor Íróklub. Ebből az 
alkalomból irodalmi műsoruk mellett, a 
tagok munkáiból nyílt kiállítás a Hild Vik-
tor Városi Könyvtár Hild-termében. A ki-
állítás április 12-ig tekinthető meg.

A Zöld Misszió Egyesület alapvető cél-
ja környezetünk minőségének hatékony 
javítása és a lakosság környezettudatos 
magatartásának kialakítása elsősorban 
lakhelyünk, Szolnok város közvetlen kör-
nyezetében. Továbbá lehetőségeihez mér-
ten Jász-Nagykun-Szolnok megyében, 
valamint az észak-alföldi régió területén 
elősegíteni a környezeti-, természeti-, épí-
tett és kulturális értékek megismerését, 
megismertetését, megőrzését, valamint 
az ezt veszélyeztető problémák feltárását, 
kezelését a környezeti nevelés elveinek és 
eszközeinek minél szélesebb körű felhasz-
nálásával.

Kiemelt feladatként kezeli egyesüle-
tünk az ökológiai és környezeti kultúra 
terjesztését. Egyrészt emiatt különösen 
nagy hangsúlyt fektet az ifjúság körében 
történő ismeretterjesztésre, saját környe-
zetük védelmében végrehajtható lokális 
tettek jelentőségére, mint például a kör-
nyezettudatos fogyasztói magatartásra, 
a szelektív hulladékgyűjtésre, az újrafel-
használásra, újrahasznosításra, valamint 
a lakóhely környezetét érintő döntésekben 
való szükségszerű részvételre.

Az egyesület tevékenységével szol-
gálja a környezet- és természetvédelmi 
intézkedések betartását és betartatását. 
A nyitottság jellemzi a kormányzati, ön-
kormányzati és civil szervezetekkel való 
együttműködési készségét. A fenti ügyek 
iránti elkötelezettséget bizonyítva folya-
matos munkáról adhat számot.

A ZÖLD MISSZIÓ Környezet, Ter-
mészet és Városvédelmi Egyesület a Két-
pói Regionális Hulladékkezelő Központ 
területén található véderdősávban egy 
információs táblákkal, pihenőhelyekkel 
ellátott, gyönyörű fás környezetben kiala-
kított tanösvényt üzemeltet 2010 óta. Csak 
a megvalósítás évében több mint 1700 
óvodás, általános iskolás gyermek tett lá-
togatást a véderdősávban, ahol azóta közel 
10 000 fő kirándulhatott.

Az egyesület 2 db kert- és parkgondozá-
si eszközcsomagot állított össze, melye(ke)t 
szolnoki székhelyű civil szervezetek, kö-
zösségek számára biztosít, ezzel tovább 
szépülhetnek Szolnok város lakóövezetei, 
intézményeinek környezete, ezáltal ösz-
szességében hozzájárulhat ahhoz, hogy a 
közösségek által vállalt munkát eszközei-
vel végezhessék, és a közösségek által saját 
szabadidőjükből végzett munkát nagyobb 
megbecsülésben részesítsék! (X)

Örömhírvétel Megújul a főiskola 
volt épülete

Zöld Misszió, 
a környezet minőségéért

Takács Rudolf festményei előtt
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Múlt havi rejtvényünk megfejtése: Zarramacos. Nyertes: Takácsné Kálmán 
Ilona (Karczag L. út), akit levélben értesítünk és a Hild Viktor Könyvtár felaján-
lását, egy könyvet vehet át a helyszínen. Várom leveleiket, észrevételeiket az info@
panel-szolnok.hu címre, vagy a Zöldház portáján lévő postaládánkba. Olvassák a 
híreket a Facebook/panel-szolnok oldalon.

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

Az Amadeus Rádió műsora  
2017. március 6-tól:  

00:00 -  24:00 non-stop zenés műsor
Hétfő:
04:00 – 06:00 Luxfunk Retro Show ism.
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek”  

Németh Ádámmal
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora,  

kívánságműsorral
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 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora  

kívánságműsorral
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 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
benne: 15:00 - 18:00  „Sportpercek”  

Németh Ádámmal
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora  

kívánságműsorral
20:00 – 21:00 Zenék a 80-as 90-es évekből
21:00 – 23:00 „Kapcsolódjunk”  Péter Petra kultu-

rális magazinja a fővárosból
Csütörtök:
04:00 – 06:00 Kapcsolódjunk – Péter Petrával 

(ism.)
06:00 – 10:00 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora  

kívánságműsorral
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 Amadeus jó reggelt - Joó Csabával
10:00 – 13:00 Pilán Éva műsorsávja
13:00 – 17:00 Czinege Levente műsorsávja
17:00 – 20:00  Kunos Fecó műsora  

kívánságműsorral
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 zenei egyveleg a 

80-as 90-es évekből”  
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)

145 éve, 1872-ben az Egyesült Államok Kongresszusa döntött a Yellowstone Nemze-
ti Park létrehozásáról és ezzel megalapították a világ első nemzeti parkját. Az USA 
Wyoming, Montana és Idaho szövetségi államaiban, a Sziklás-hegységben fekvő 
terület kiterjedése 8980 négyzetkilométer. Híres gejzíreiről, hőforrásairól és egyéb 
geotermikus jelenségeiről. A parkban útja végén a Yellowstone tóba ömlik az azonos 
nevű folyó, s itt ered egy másik, amely a Columbiába ömlik. A folyó nevét a színe-
zett mezőkbe kerülő betűkből olvashatja össze felülről lefelé, balról jobbra haladva, 
amely egyben a rejtvény végső, beküldendő megfejtése.

A hagyományos keresztrejtvény meghatározásaiba egy kis csavar került: a függő-
legesen beírandó szavakhoz két meghatározás is tartozik, amelyből természetesen 
csak az egyikre adott válasszal tölthető ki helyesen a rejtvényábra. 
Vízszintes: 1. Balaton-felvidéki borrégió 7. véresre, félig vagy teljesen átsütött mar-
hahús 12. színes eset, történet 13. nagy kőtömb 14. másik, olasz szóval 15. Platón 
dialógusa a szerinte ideális ország-szervezésről 16. előtag: betegség 17. való, té-
nyek szerinti 18. Omnitel Pronto Italia cég névbetűi 19. romlik a zsír 21. az LCD ki-
jelzők új generációjának, az indium gallium zinc oxide technológia rövidítése 22. ka-
rikatúra, gúnyrajz 23. Tanya van ..., Dél-afrikai modell és színésznő 24. fosztóképző 
25. Ráskai ..., kódexmásoló domonkos apáca 26. az Air Portugal hivatalos hívójele 
27. Irán utójele 29. stannum 30. a gyorsan utolérhető kutya jelzője! 32. gravírozza, 
rovátkolja 34. kötött pulóver 36. isit előzi meg! 37. John Fergus ..., ír karikaturista, 
politikusok gúnyrajzaival vált híressé 38. út menti mélyedés, vízelvezető 39. kis mér-
tékben, alig 41. Messina megyei, tengerparti szicíliai település 42. ócska, idejétmúlt 
43. oldószerként használatos csoport 44. ihatnék 45. faggató, kikérdező
Függőleges: 1. idegen helyszínről katonai alakulatok hazahívása – alakulat létre-
hozása, formálása 2. előtag: szláv – levágott gabonaszár 3. több cseh király neve - 
adott helyhez köt, nem ereszt 4. az Ökocentrum Tisza-tavi községéből való – kullog, 
mendegél 5. ... mars!, lódulj! - román terepjáró márkája 6. házból el – te meg én 7. 
numero - kétszer ötven 8. ... Sweiger, német színész, filmrendező – Timothy becézett 
alakja 9. titokban távozó - görög eredetű, bukolikus lírai műfaj 10. síkidom, mértani 
hely - fundamentum, lábazat 11. filmrögzítés előtti bemelegítést tartó, próbafelvételt 
készítő - teherautók számára kialakított pihenőhely 13. tagozat, részleg – odor, illat 
15. olasz üzemanyagtöltő állomás - ...ad, biztat, bátorít 17. bálvány - eme évben 20. 
... Buruk, török válogatott hátvéd focista - kikötőváros Északnyugat-Algériában 21. 
dokumentum rendezésére szolgáló mappa – dokumentumok megőrzését végzi 23. 
... Hackman, Oscar-díjas amerikai színész – ... Attila, villányi bortermelő 25. folyé-
kony kőzetolvadék – díszes tollú madár 28. a róka tipikus jelzője – kompkezelő 30. 
kenyeret megvág – páros látószerv 31. nadragulya rendszertani neve – görög régió, 
központja Athén 33. török bagel – ... Sabrosa, portugál labdarúgó csatár, szélső 
34. Stanford History Education Group névbetűi – fa rögzítésére használt vasáru 35. 
földtörténeti kor – hajnalkő 37. nafta – Szombathely városrésze 40. bankjegykiadó 
automata – információtechnológiai menedzsment, röviden 41. némán bírál! – halkan 
botol! 43. Panama autójele – plutónium vegyjele
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Régi-új köztársasági elnök
Az Országgyűlés 2017. március 13-án választotta meg 

Magyarország köztársasági elnökét a következő öt évre. A Fi-
desz–KDNP Áder János jelenlegi államfőt jelölte a tisztségre, 
míg az ellenzék – a Jobbik kivételével – Majtényi László volt 
ombudsmant, az Eötvös Károly Közpolitikai Intézet elnökét 
támogatta. A választás első fordulója érvénytelen lett, mert 
egyik jelölt sem kapta meg a leadott voksok kétharmadát. A 
második fordulóban Áder János kapta a szavazatok többsé-
gét, 131 voksot, így újabb öt évre ő lett Magyarország állam-
fője. Az Országgyűlés titkos szavazással döntött. A rendszer-
váltás óta ez volt a hetedik alkalom, hogy az Országgyűlés 
köztársasági elnököt választott. Áder Jánost két egymást kö-
vető ciklusban választották államfővé.

8. oldal                    2017. március                            Szolnok-Panel

A Széchenyi Nyugdíjas Klubban a tizenkilencedik tavasz-
köszöntőt és nőnapot ünnepelték a tagok. Vidám, jó hangu-
latú zenés délutánnal, versekkel, dalokkal, tánccal és ajándék-
kal köszöntötték egymást, de  nem maradtak ki a férfiak sem. 
(Szűcs Katalin  klubvezető)

- Persze én is a Corvinkában 
kezdtem, akkor voltam 
nyolcéves. Megfogott a kö-
zösség, hiszen nem egy isko-
lai osztály volt, hanem ösz-
szetartott bennünket a zene, 
a tánc szeretete. A Tiszá-
ban pedig már kamaszként 
olyan pluszt is kaptam, ami 
erősített nőiességemben, 
megváltozott a mozgásom, 
testtartásom, abban segített, 
hogyan viszonyuljak az em-
berekhez, a fiúkhoz, és adott 
egy biztos hátteret, ahová 
tartoztam. Még egy pluszt 
kaptam táncosként, ami ma 
is meghatározza az életem. 
Megismertem a hagyomá-
nyainkat, a tánc eredetét, 
hogyan alakult ki, milyen 
szokások vannak vidéken. 
Elmondhatom, hogy ré-
szünkké vált a magyar népi 
kultúra.

A bekerüléshez nem kell 
nagy tehetség, elég szeretni 
a zenét és a táncot, a többi 
jön magától. Most látom a 
gyermekeimen mekkora a 
különbség a tánc és a profi 
sport között. A lányom ki-
lenc évesen táncol, a nagyob-
bak sportoltak. A sportban 
teljesítményt várnak, küz-
deni kell, csak a tehetségesek 
maradnak fenn. A tánc nyi-
tottabb, jól érzik magukat, 

nincs görcsös megfelelés, 
viszont az állandó mozgás, 
a heti 3-4 gyakorlás itt is 
megvan. És nem dől össze a 
világ, ha éppen tánc közben 
a körben hibázol. Magabiz-
tosabbnak látom a táncos 
gyerekeket.

- Az amatőr táncosból 
pároddal, Bede Ferenccel fel-
kerültetek a fővárosba, profi 
táncosok lettetek.

- Hat évet táncoltunk a 
Magyar Állami Népi Együt-
tesben, ahová 1990-ben ke-
rültünk. Itt már a szakmá-
ról előadásokat hallgattunk, 
mélyebben mentünk bele a 
tánc mikéntjébe, az eredeté-
ről, a magyarság és a Kárpát-
medence folklórkincséről 
tanultunk.

- Táncosként bejártad a 
világot.

- A világ olyan szegleteibe 
eljutottunk, ahová nem lett 
volna lehetőségünk. Szeret-
tem benne azt, hogy a leg-
több helyen családoknál lak-
tunk, így beleláttunk az ott 
élő emberek életébe, megis-
mertük szokásaikat.

- A lányod a Corvinkában, 
a párod a Tiszántúlban tán-
col, te pedig háromgyermekes 
édesanyaként jógaoktató let-
tél. 

- Más lett fontos nekem, 
más irányba fordult az ér-
deklődésem. Itt, a Lélekszi-
geten, ahol beszélgetünk, 
várom az embereket. Főleg 
hölgyek jönnek, és sokszor 
látom, hogy nem tudnak mit 
kezdeni a női mivoltukkal. 

Próbálok nekik segíteni akár 
a néptánc által megtapasz-
talt pozitív hatásokkal is, 
mert szeretném, ha mind-
annyian erősesek és határo-
zottak lennének.

(Kővári Anna)

A tánc összetart, erőt sugároz
Hetvenéves a Tisza Táncegyüttes, az ország legrégebbi amatőr táncegyüttese.  Az évforduló ünneplése már hónapok óta 

tart, zárásként pedig egy nagyszabású gálaműsoron találkoztak a tagok egymással és a nézőkkel. Az együttes több ezer fellé-
pésen van túl, közel ezren táncoltak az elmúlt években a Tiszában. 22 országba vitték hírét Szolnoknak és a magyar népi kul-
túrának. A gálaműsor érdekessége volt, amikor szinte leszakadt a színpad a közel százötven táncos alatt. Ropták a Tiszások, a 
régi táncosok, a Tiszántúl Táncegyüttes, a Cseperedő csoport és a Corvinkások. Mit ad a tánc a testnek és a léleknek? 18 éves 
táncos múltjáról mesélt Barcs Katalin.
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