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2010. június 17.
ZSÖGÖDI NAGY-TÁRLAT. Zsögödi Nagy Imre festõmûvész (Csíkzsögöd, 1893. július 25.—1976. au-

Előfizetési és terjesztési ügyekkel kapcsolatban várjuk
a Mészáros L. u. 2. szám alatt! Zöldszám: 80/200-690

gusztus 22.) tárlata nyílt meg a napokban a Szolnoki Galériában. A kiállítás elrendezését Szabó András, a Zsögödi Nagy Imre-hagyaték kurátora irányította. Zsögödi Nagy Imre a székely
nép és táj mûvészeti megörökítõje.

Csillagporos születésnap
volt a Tiszaligetben

anyukákkal, apukákkal együtt
szerveztek és bonyolítottak le
egy többnapos, nagy sikerû rendezvényt. A kézmûvesudvarban
hamar kiderült, hogy a teatasakok némi fantáziával csodálatos
virágokká alakíthatók, a sóderból kiszedegetett szürke kavicsok pedig pár ecsetvonással
igazi díszekké változtathatóak.
A teaházban a különleges zamatú teák kortyolgatása közben
családi jóga és asztrológiai beszélgetés várta az érdeklõdõket,
a zeneházban pedig a Szeres
Népzenei Együttes zenéjére
ropták a táncos lábúak. A kicsiket is sok-sok program várta:
Hodos Szilvia Ringató foglalkozást tartott a legapróbbaknak, és
a babaház ajtaja is egész hétvégén nyitva állt elõttük.
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Ötéves születésnapját ünnepelte
a közelmúltban a szolnoki Csillagpor Alapítvány. A családi hétvégén és gyermeknapon több
százan kapcsolódtak be a teaház, a babaház, a táncház és a
kézmûvesudvar
változatos
programjaiba. „Az európai uniós támogatással egy évvel ezelõtt létrejött Családmûhely
program tagjai, közel ötvenfõs
önkéntes kör és az ország különbözõ pontjairól érkezett tíz
együttmûködõ partnerünk közös munkájának eredménye ez
a családi hétvége” — tudtuk meg
a Csillagpor Alapítvány szakmai
vezetõjétõl, Veresné Péter Judittól.
Ez volt az elsõ olyan alkalom
az alapítvány történetében, amikor tizenéves fiatalok családos

Kicsiket és nagyokat egyaránt megmozgatott a jubileumi rendezvény

Afganisztánba repültek
a szolnoki helikopteresek
Az MH 86. Szolnok Helikopterbázisról érkezett négy helikoptervezetõvel és hat repülõmûszaki szakemberrel a közelmúltban megkezdte tevékenységét
egy tízfõs Magyar Légi Kiképzés-támogató Csoport Afganisztánban, Kabulban. A honvédség
ezzel a kiképzõ csoporttal is a
térség stabilitásának és rendjének megteremtésében vállal szerepet az ISAF kötelékén belül. A
misszió legfõbb célja az afgán
Mi—24-esekbõl álló harcihelikopter-alegység mûveleti képességeinek növelése. A csoport
várhatóan egy évig munkálkodik az afgán fõvárosban. A szakmailag és katonailag egyaránt
kiválóan felkészült tisztek, tiszt-

helyettesek — az MH 86. Szolnok Helikopterbázis katonái — a
karjelzésükön is olvasható jelmondathoz hûen teszik a dolgukat: „Tisztességgel, bátorsággal,
becsülettel”.
A kiképzõ-oktatói és mentori
munka egyúttal kiváló alkalmat
nyújt a csoportnak a tapasztalatszerezésre is, hogyan kell
más nemzetek katonáival
együttmûködni, közösen gondolkodni, feladatokat megoldani. A Kabulban szerzett tapasztalatokat — hazatérésüket követõen — mind a helikoptervezetõk, mind a repülõmûszakiak
kamatoztathatják a gyakorlatokon, vagy az új „repülõs generáció” nevelésében.

ÁRVÍZI VÉDEKEZÉS. Az elmúlt hét végén a Fidelitas is bekapcsoló-

dott a homokzsákok töltésébe és kihelyezésébe, segítve ezzel a
védekezésben résztvevők munkáját. Az akció célja nem csak az
volt, hogy megtöltsenek néhány homokzsákot, hanem az is, hogy
megmozgassák az ifjúságot az árvíz kapcsán. Megmutassák,
hogy a városért tenni nemcsak terhes kötelezettség, hanem akár
egy jó „buli” is lehet. Remélik, hogy azok a fiatalok, akik velük dolgoznak, és velük töltik szabadidejüket, zálogául szolgálhatnak annak, hogy Szolnok a jövőben is az összefogás városa legyen.

Tankönyvnek is ajánlott
a város históriás könyve
Hiánypótló, az iskolai oktatásban is kiválóan hasznosítható könyvet adott ki a
szolnoki önkormányzat.

Huszonhat szerzõ gyûjtésébõl,
illetve Szügyi Csongor (fõ)szerkesztése által elkészült Szolnok
város egyik legátfogóbb helytörténeti kiadványa.
A szerzõk Szolnok történetét
érdekességekkel, különleges
adatokkal fûszerezve tálalják,
ami olvasmányossá teszi a 250 oldalas kötetet. A
könyv az õskortól napjainkig
mutatja be a leletek szerint az
írott történelem
elõtti idõktõl
lakott település
vélt és valós
életét. Mint
azt a kötetet
beajánló felelõs kiadó,
Szalay Ferenc polgármester,
valamint Kállai Mária alpolgármester és dr. Pókász
Endre szerkesztõ elmondták, reményeik szerint „Szolnok könyve” a következõ tanévtõl tankönyvként szolgálná a diákokat.
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Szalay Ferenc polgármester (jobbra) oklevél elismerésben részesítette a fejezeteket jegyző
szerzőket. Képünkön Szathmáry Istvánnak gratulál, aki Szolnok két világháború közötti, illetve a második világháború alatti életéről is írt.

Sõt, a végzõs középiskolások számára a helytörténeti érettségi vizsga
alapmûveként is kiváló szolgálatot tenne.
A kiadványból több kötetet a
közeljövõben eljuttatnak a Hild

Viktor városi és a Verseghy Ferenc megyei könyvtárakba, továbbá a város összes középiskolájába, valamint az Aba-Novák
Kulturális Központba is. Utóbbi
mûvelõdési
intézményben
„Szolnok könyve” egyébként

meg is vásárolható. A könyvbemutatón a szerzõk oklevél elismerésben részesültek, míg dr.
Pókász Endre és V. Szász József
a könyv elkészültéért a „Szolnokért emlékérem bronz fokozaM. G.
ta” díjat vehette át.

Farmerexpó a Gima ipari parkban
A Gima Szolnok Ipari Logisztikai Parknak az Újszászi úton befejezõdött közmûfejlesztését
megünnepelendõ, háromnapos
rendezvényt szerveznek a társaság fejlesztési telepén. Az egykori szolnoki Farmerexpót felidézendõ, az I. Mezõgazdasági gép, eszközkiállítás és -vásárt június 25-27-én tartják meg az Újszászi úti Gima ipari parkban.
Az elsõ két napon 9-tõl este 6

óráig, a harmadikon délután 4
óráig tart nyitva a legújabbkori
Farmerexpó.
A rendezvény mottója: „Energiahatékony gépek és technológiák a mezõgazdasági termelésben”. A szakmai kiállításon és
vásáron elõadások, technikai
bemutatók és fórumok váltogatják egymást a programsorozatban, amelyre a Gima Szolnok
Ipari Logisztikai Park ügyvezetõ

igazgatója ezúton is várja az érdeklõdõket. Koós László arról is
beszámolt, hogy elfogadta a
meghívást, és várhatóan szakmai elõadást is tart az új kormány agrárpolitikájáról dr.
Czerván György, a Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium agrárgazdaságért felelõs
államtitkára. Más elõadók a hulladékgazdálkodás, illetve a termálvíz-hasznosítás idõszerû

kérdéseire adnak választ, de szó
esik a megújuló energiákról, valamint vállalkozásfejlesztési és
beruházási lehetõségekrõl a
Gima Szolnok Ipari Logisztikai
Parkon belül.
A háromnapos expón kézmûvesek, lovasbemutatók, lovaglási lehetõségek lesznek, továbbá
a legmodernebb és a restaurált
mezõgazdasági gépkiállítás is
várja a látogatókat.

SZOLNOK MÚLTJÁRÓL

Törökvész II. A török szultán Szolnokon

A szultán mindig szerette Szolnokot. Már az elfoglalására is két
pasát küldött egyszerre, s ekkora megtiszteltetést a bécsi király
is csak nehezen tudott viszonozni. Végül udvariasságból
mindenféle gyülevész hadinéppel rakta meg a várat, nehogy
csúfot valljon a jobb sorsra érdemes Nyáry Lõrinc kapitány kezétõl a falak alá érkezõ fényes
ármádia. Sztambulban nem is
felejtették el a szívességet, s egyszer még maga a fényességes
padisah is megtisztelte személyes látogatásával birodalmának
e Tisza-parti ékességét.
III. Mehmed 1596 õszén érkezett városunkba, személyesen
vezetve a tizenöt éves háború
egyik fontos hadjáratában felvonuló török sereget. Eger elfoglalásával és a felmentésére sietõ
keresztény csapatokkal vívott
mezõkeresztesi csatával sikerült
ugyanis megakadályoznia, hogy
a Magyar Királyság Erdéllyel
egyesült seregei idõnek elõtte
kitessékeljék a török helyõrséget Szolnok várából. Igen nagy
bajban lett volna, ha nem jár sikerrel, mert Szolnok tiszai átkelõként, raktárbázisként és áttelelõ táborként létfontosságú volt
serege számára. Elvesztésével
komolyan törhette volna a fejét

III. Mehmet szultán egy világbirodalom uraként városunk történetének egyik legrangosabb
vendége volt

magyarországi hatalmának jövõje felõl. III. Mehmedrõl kevesebbet hallani, mint teszem azt
Nagy Szulejmánról, vagy a Hunyadival csatázó II. Mohamedrõl, de azért õ sem volt érdektelen személyiség. III. Murád fiaként trónra lépte után mind a 19
fiútestvérét megölette. Az Oszmán-ház számunkra e kicsit furcsának tûnõ hagyománya a
trónviszályok megelõzésének

volt hatékony eszköze. Annyira
komolyan vették, hogy az éppen uralkodó szultán semmilyen áldozattól nem riadt vissza
az idõben külföldre menekült
konkurencia kézre kerítésére.
Gyakran bonyolult diplomáciai
tárgyalások, fogolycserék segítettetek haza egy-egy herceget a
sztambuli hóhér kezei közé.
Mehmed 1603-ig tartó uralkodása mindvégig a magyarországi
problémák jegyében telt el. Ekkorra a birodalom túljutott hatalma delelõjén, õ és utódai egyre inkább az erõre kapó ellenfeleik támadásai elleni védekezéssel és nem a hódolt területek
gyarapításával voltak elfoglalva.
Ettõl függetlenül a korábban sikertelenül ostromolt Eger bevételével, továbbá a mezõkeresztesi gyõzelemmel még be tudta írni nevét a jelentõs szultánok kö-

zé. Szolnoki tartózkodása semmiképpen sem lehetett érdektelen látvány.
A szultánokra általában nem
volt jellemzõ a kevés poggyásszal való utazgatás. Mehmed is
hozott ide magával egy hadseregnyi embert, tucatnyi ágyút,
meg még egy-két dolgot, amelyek ellátása, a Tisza hídján való
áteresztése nem lehetett csekély
feladat az akkor itt élõk számára. Akik amúgy valószínûleg szívesen lemondtak volna a megtiszteltetésrõl, de a rang is kötelezte õket. Ugyanis Szolnok,
amellett, hogy szandzsákszékhelyként szolgált, szultáni birtok is volt, ami igen nagy könnyebbséget jelentett az akkor is
zûrzavaros adózású világban.
Már csak ezért is illett szívesen
fogadni a gazdát.
SZATHMÁRY ISTVÁN

A MAGYARUL BESZÉLÕ TÖRÖK HERCEGNÕ

A világ egyik legrégebbi dinasztiája, az Oszmán-ház a török kivonulása óta is számos magyar kapcsolattal rendelkezik. A Mátyás
Corvináit hazaküldõ II. Abdul Hamid szultán második fia, az 1944ben elhunyt Mehmed Abdülkadir

herceg még Magyarországra is eljutott. Itt nõsült hatodszorra, és itt
született két gyermeke. Egyikük, a
ma Isztambulban élõ Safvet Neslishah hercegnõ, magyar iskoláinak köszönhetõen, ma is beszéli
nyelvünket.

