2018. november 9.

A Szolnok Tv Zrt.
támogatásával.

SZOLNOKI

AKTUÁLIS

Új jégarénát avattak fel
a korcsolyázók örömére

Díszbe öltözik a város

A Kossuth tér fáira fényfüzérek kerültek
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ÜNNEPVÁRÁS. A jelenkori nyárias, kora őszi időjárás ellenére is közeleg a kereszténykultúrkörbe tartozó téli hagyomány, az advent időszaka. Szolnokon a város főterén már
itt-ott felhelyezték az energiatakarékos fényfüzéreket,
egyéb világítódíszeket, és már a faházak is a helyükön állnak. Várhatjuk meghitten az ünnepet.

A város, a cégei és magánszemélyek összefogásából új jégaréna épült, amelyet a közelmúltban avattak fel ünnepélyesen

SZENVEDÉLY. Jászberényben nagy múltra tekintenek vissza
a szakszövetségek által koordinált jegessportok. Szolnoknak
alig van erre vonatkozó téli története, hacsak nem az alig
pár esztendeig hódító, Mészáros László-féle, hobbi szintű
jégmotorkrosszozás, illetve a szintén néhány évig zajló és
ugyancsak a befagyott Holt-Tiszára szervezett, „Jégre
Szolnok!” elnevezéssel sikló közös lakossági korcsolyázás.
A közelmúltban felépítették és felavatták a város egyetlen jégpályájaépítményét a korizni vágyók
nagy örömére. Az eseményről
az Új Néplap és a Szolnok Televízió
is beszámolt. Eddig telente, illetve
a tartós fagyos heteknek-hónapoknak köszönhetően jószerével
csak a befagyott Holt-Tiszán jégkorcsolyázhattak és hobbihokizhattak a téli sport szerelmesei.
A számos elemében veszélyes,
felszólítva is az ember saját testi
épségének megőrzésével művelt
jégsiklást azonban mostantól biztonságosabb, modernebb és kulturáltabb körülmények között is
végre lehet hajtani. A Felsőszandai réten álló szupermarketek közé felépített, 1100 négyzetméteres szabadtéri, ám fedett
jégcsarnok a tavaszelőig minden
nap reggel 8 órától este 10 óráig
várja a mozogni vágyókat. A létesítmény megléte Jürgen Rigling, a
szolnoki székhelyű H.I.D. Sport
Kft. ügyvezetője, a Magyar
Jégkorong Szövetség, a Szolnok
Jégsport Kft., a helyi önkormányzat, valamint magánszemélyek
összefogásának eredménye.

Az új sportpályaavató jégkorong-bemutatóval és -meccsekkel
kezdődött. Az ünnepélyes esemény kapcsán több csapat is érkezett Szolnokra, egyikük a Jászberényi Fókák együttese volt. A csapat
egyik tagja, Görbe Liza már két éve
űzi ezt a sportot, s elmondta, mindenkinek ajánlja ezt a mozgásformát: – Próbálják ki, mert nagyon
jó. Sokkal gyorsabb lehetsz annál,
mint amilyen a földön futva vagy.
Amúgy pedig nagyon jó móka a korizás és a korongozás is – vallja a
lány a jéghokiról.
– Én egy hibátlan pályát látok,
érdeklődő, lelkes közönséget –
mondta hivatalos köszöntőjében
Sipos Levente, a Magyar Jégkorong Szövetség főtitkára. – Abban

bízom, hogy minél előbb szolnoki
gyerekek tucatjai, illetve százai tanulnak meg korcsolyázni ezen a
pályán is, és bármikor jégbiztosan
tudnak a sportnak hódolni. Ebben
a szenvedélyben hinni, ennek a
csodálatos sportnak a rabjá válni!
– ajánlotta be a jegessportot mindenkinek a főtitkár.
– Mindössze öt hónapra szóló
projekt, ezek a sátras pályák nem
bírnak többet – magyarázta e létesítmény időszakosságát dr.
Buczkó István, a szolnoki Orcas
Hockey Club alapítója. Az országban hamarosan huszonnégy-huszonöt ilyen pálya fog épülni, a
szolnoki a második a sorban. Azért voltunk ennyire gyorsak, hogy
már ősz végén is le tudjanak a
gyerekek jönni mozogni – nyilatkozta dr. Buczkó István. Elmagyarázta, hogy a klubnak ma tizenöt
gyermektagja van, akik az U8-as
és az U10-es korosztályban versenyeznek. És van egy old boys együttese is a szakosztálynak, amely pedig tizenkét főből áll. Ez
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ma a szolnoki Orcas HC, melyet a
harminc-ötven főre szeretnének
felduzzasztani szolnoki fiatalokkal. Fia, Buczkó Zalán édesapja
és testvérei hatására csatlakozott
a jéghokisokhoz. Leginkább – ahogyan ő megfogalmazta – a vicces edzők és az izgalmas edzések
miatt szereti ezt a sportot. – Egyszer lementünk a Holt-Tiszára korcsolyázni, amikor a tesóm azt
mondta: mi elmentünk jégkorongozni. Elkísértem az egyik vasárnap egy meccsre, és azóta én is
ezt a sportágat űzöm – vallott a
családi szenvedélyről Zalán (is).
A jégpályát működtető társaság
a területet öt évre bérli a mellette
álló barkácsáruháztól. Tavasszal
lebontják a sátrat, a következő
ősszel pedig újraépítik. De addig
is azt remélik, sokan szabadidejükben jégre szállnak majd, és a
szolnoki hokiklub taglétszáma is
bővül. Az új, nyolcszáz négyzetméteren felállított, fedett pálya mellett egy száz négyzetméteres nézőtér is helyet kapott.

Szolnok és környéke diákjai látogatják a jégpályát
Szutorisz-Szügyi Csongor, a Szolnoki Tankerületi Központ tankerületi igazgatója lapunk érdeklődésére elmondta: – Jelenleg
nyolc-tíz szolnoki és környékbeli
iskola jelzett vissza, hogy diákjai
szívesen használnák a városi jég-

pályát. A helyi tanintézmények tanulói sportolásának költségeit az
önkormányzat átvállalta. Annyi bizonyos, hogy ebben az évben már
több száz általános iskolás szervezett körülmények között korcsolyázhat és jégkorongozhat az új

sportlétesítményben. Ez a szám
a jövő év elejére akár többszörösére is duzzadhat, amennyiben az
igények jelentkeznek, illetve a pálya teherbírása és az időbeosztás
ezt lehetővé teszi – hangsúlyozta
a tankerületi igazgató.

Év végéhez közeledve a november
az adventi és a karácsonyi falu felépítésének feladatát szolgáltatja a
Szolnoki Sportcentrum munkatársainak. Hétfőn már megérkeztek
az első faházak a Kossuth térre –
összesen tizenkilenc sorakozik
majd belőlük –, két árus pedig
saját installációval érkezik. Az előzetes tervek szerint némi változás
várható az elrendezésben, mivel
az eddig a karácsonyfa elé helyezett színpad a tér városháza felőli
oldalára kerül majd. November
20-tól már a műszaki kialakítása
(villamos hálózatba bekötése stb.)
zajlik az adventi falunak. A legkisebbek örömére idén is lesz a
mesék közismert szereplőit megjelenítő gyermekfalu, ráadásul a
tavalyihoz képest újdonságra is
számíthatnak a gyerekek. A főté-

ren zajló munkálatokkal párhuzamosan egyre több fára, lámpaoszlopra kerülnek fel az ünnepi
fények, fényfüzérek, felépítik a
Hild téren a karácsonyi falut, így
néhány hét múlva már teljes ünnepi pompában várja Szolnok és a
szolnokiak az ünnepeket.
Mindeközben az önkormányzat
keresi négy városrésze négy feldíszítésre váró fenyőfáját. A város
ezért ezúton is kéri azon tulajdonosokat, akik rendelkeznek tíz
méternél magasabb, szép formájú, ezüst-, Nordmann- vagy lucfenyővel, ami tehergépjárművel jól
megközelíthető helyen van, és szívesen felajánlaná, november
12-ig jelezze a városüzemeltetési
osztályon a varosuzemeltetes@
ph.szolnok.hu címen, vagy az
56/503-826-os telefonszámon.

Új padok a köztereken
Kényelem. Az önkormányzat folyamatosan cseréli az
utcabútorokat, ezzel is szépítve a megyeszékhelyt.
Legutóbb a Sebestény úton,
azt megelőzően a Balogh
Béla út melletti parkban állítottak fel új szemeteseket és
padokat. Egy-egy utcabútor
kihelyezése százezer forintos
tétel, ezért nem mindegy,
mennyire vigyáz rá az adott
lakóközösség.
– Meggyőződésem, hogy számos
olyan elem, utcabútor van a városban, amelyre már nem szabad
pénzt áldozni, mert elavultak,
tönkrementek. Ettől függetlenül a
városban még egy ideig találkoz-

hatunk majd ilyenekkel, ám folyamatosan újítjuk meg ezeket –
mondta el Fejér Andor alpolgármester.
Az önkormányzat csaknem hétmillió forintot áldoz a kukák, a
padok és a biciklitárolók cseréjére, és még további ötmillió forintot
szán a folytatásra. A Széchenyi
mellett a Tallinn városrész és a
Jósika út környékén is megújulnak
az utcabútorok.
A padok és kukák nem olcsók,
kihelyezésüket tovább drágítja a
betontuskók öntése, a stabil alap
kiépítése. Fontos az eszközök rendeltetésszerű használata, amire
azonban már a lakóközösségnek
is érdeke odafigyelni, ha sokáig
meg szeretné őrizni azok épségét.

Egy nagyvonalú Adományból újulhatott
meg az Eötvös téri Szent József-templom
Fejlesztés. Megújult színeiben és udvarával, környezetével pompázik az
Eötvös téri Szent Józseftemplom. Kicserélték a
kerítés tartóoszlopait,
megőrizve az eredeti kovácsoltvas elemeket. A templomot lefestették, és az
udvart is teljeskörűen
rekonstruálták. Mindez egy
gyermektelen házaspár
adományának köszönhetően valósult meg, akik lakásukat hagyták a gyülekezetre.
főhajtás. Az áldozatokra emlékeztek november 4-én. Az Ötvenhatosok
terén gyertyagyújtással tisztelegtek a forradalom és szabadságharc mártírjai előtt. A méltóságteljes megemlékezésen Máthé György esperes-plébános szólt az egybegyűltekhez. 
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A 17 millió forint értékű, nagylelkű
adomány segítségével megújult
Szent József-templomot szomba-

Az épületet ünnepélyes keretek között szentelték meg
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ton a szentmise után ünnepélyes
keretek között szentelték fel.
A felújított templomot és a
teret ünnepélyes keretek között
áldotta meg Máthé György esperesplébános.
– Nagyon-nagyon fontos, hogy
érezze mindenki azt, hogy a lelkében is meg kell, hogy újuljon, és
egy egész közösségért kell tudni
gondolkodni mindenkinek. Hogy
ez a közösség egy kicsi család, az
egész rokonság vagy egy utca,
egy város, egy ország, Európa. Ezt
az üzenetet a gyerekek felé is
közvetíteni kell annak érdekében, hogy minden családhoz
eljusson a hitélet fontossága –
emelte ki köszöntőjében Szalay
Ferenc polgármester.

