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Város napja
A többnapos ünnepsorozatot 2000-től ren-

dezi a város annak tiszteletére, hogy 1847. szep-
tember elsején átadták Magyarország második 
vasútvonalát Pest és Szolnok között. Sokszínű, 
változatos program a kulturális és a történelmi 
hagyományokra épült. Bemutatkoztak a civil 
szervezetek, több kiállítás megnyitóján vehet-
tünk részt, és teli volt a Tiszai hajósok tere a 
18. alkalommal megrendezett katonazenészek 
találkozóján, melyhez csatlakozott a Szolnoki 
Szimfonikus Zenekar.  A város adott otthont 
az országos színházi évadnyitónak, és meg-
rendezésre került az első polgárőr találkozó is. 
Részt vehettünk a X. Alföldi Mézesnapon és 
köszönthettük a húszéves MH 25/88 könnyű 
Vegyes Zászlóaljat. 

A Szigligeti Színházban a díjátadó gála-
műsoron Szolnok legrangosabb elismeréseit 
adták át. Ezüst Pelikán Díjat Andrási Imre, a 
Szollak Kft. és a Szolnoki Ipari Park Kft. ve-
zetője, Lamos Imre dandártábornok, az MH 
86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka és 
Jaczkó György görög katolikus parókus vehet-
te át. Szolnok város díszpolgára: Peter Spuhler, 
a Stadler elnök-vezérigazgatója.

Több helyen koszorúztak ezen a napon, így  
a Széchenyi-városrészben, a gimnázium előtti  

kopjafánál is. 

Jaczkó György 
Ezüst Pelikán díjat 
vehetett át Szalay 
Ferenc polgár-
mestertől, a görög 
katolikus egyház 
közösségének épí-
téséért, a szegény 
családok felzár-
kóztatásáért, az 
oktatásban be-
töltött szerepéért. 
Az atya 1989-ben 
került Szolnokra, 
2013-tól Nyíregy-
házára helyezte át 

a püspök. 

A „Jövő vasútja” 
című gyermekrajz 
pályázaton első 
díjat Csőke Zsófi 
kapta. A beérkezett 
rajzokból kiállítást 
szerveztek a vas-
útállomás váróter-

mében.

15. Széchenyi-nyárbúcsúztató
A „Széchenyi-lakótelepért” Szabadidő Kulturá-

lis és Sport Egyesület 15. alkalommal rendezi meg 
a Széchenyi NyárBúcsúztatót 2013. szeptember 27-
28-29-én (péntek, szombat, vasárnap) a Piros iskola 
előtti téren. A rendezvényről részleteket később a 
plakátokról és a szóróanyagokról kaphatnak az ér-
deklődők. A búcsú programjai között idén is fontos 
szerepe lesz a hagyományos főzőversenynek, mely-
re várják családok, baráti társaságok, munkahelyi 
csoportok jelentkezését a Zöld Házban működő 
egyesületi irodában vagy a 30/408-6866-os tele-
fonszámon. 

16 óráig kell biztosítani a foglalkozásokat a 
gyerekeknek, béremelést kaptak a pedagógu-
sok, bevezetésre került az erkölcstan, illetve a 
hittan. Mindezek a változások az idei tanévtől 
léptek életbe. A kormany.hu oldalon közzétett 
táblázat szerint főiskolai végzettség esetén a bé-
rek 154 644 és 293 824 forint közöttiek. Egyete-
mi végzettséggel az alsó határ 169 442, a felső 
pedig 321 940 forint. Az osztályfőnöki, kollé-
giumban csoportvezetői pótlék 46 393, illetve 
50 833 forint lehet. Szügyi Dezső igazgatóval a 
tanévkezdéskor készült interjúnkat a 3. oldalon 
olvashatják.

Novembertől 
újabb rezsi-
csökkentés 

A fűtési szezon kezdeté-
vel 11,1 százalékkal csökken 
a villamosenergia, a gáz és 
a távfűtés ára – jelentette be 
a Fidesz frakcióvezetője Vi-
segrádon, a kormánypárti 
frakciószövetség évadnyitó-
ján. Az újabb rezsicsökkentés 
a kormány döntése alapján 
november 1-jén lép hatályba, 
erről még az Országgyűlésnek 
szavaznia kell.

Döntés született arról, 
hogy kiszélesítik a gyermekek 
utáni adókedvezményt, így 
a jövőben nemcsak a szemé-
lyi jövedelemadóból, hanem 
a járulékból is le lehet majd 
vonni, segítve ezzel a kisjöve-
delmű, gyermekes családokat. 
Mindez 260 ezer családnak 
könnyíti majd meg a helyze-
tét, és ezzel összesen mintegy 
50 milliárd forint marad a csa-
ládok zsebében. A családi adó-
kedvezményt január 1-jével 
kiterjesztik. 

Az úgynevezett gyed extra 
bevezetése is szóba került a ta-
nácskozáson, ahol a kormány 
felhatalmazást kapott arra, 
hogy dolgozza ki a részletes 
szabályokat. A gyed extra a 
kismamák munkaerő-piaci 
visszatérését segíti. 

A Fidesz-KDNP arra szó-
lítja fel a bankokat, hogy no-
vember 1-jéig javítsák ki a 
devizahitelek hibáit, a szerző-
déseket pedig módosítsák az 
ügyfelek javára. A visegrádi 
frakcióülésen személyi kér-
désekről nem volt szó. 
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Rezsicsökkentés 
és sikeres  

pályázatok
Legutóbbi számunk óta egy 

munkaterv szerinti és kettő 
rendkívüli ülést tartott Szolnok 
Megyei Jogú Város Közgyűlése. 
A teljes önkormányzati folyó-
számla-hitelt átvállalja az ál-
lam és a korábban kibocsátott 
Szolnok kötvényből is 36 580 
darab részvényt visszavásárol 
– hangzott el még a júniusi köz-
gyűlésen. A részvény értéke 8,5 
milliárd forint, a folyószámla-
hitelé 5,2 milliárd forint. Így 
a jelenlegi éves szinten teljesí-
tendő mintegy 1-1,2 milliárd 
forint adósságszolgálat a felére 
csökken. Folytatódik a 13 éves 
leányok méhnyakrák elleni vé-
dőoltása. A 2008 óta tartó prog-
ramban 1600-an kapták meg a 
vakcinát, az új programmal 
még 712 leánygyermek kap-
hatja meg a védőoltást. Rende-
letmódosítás alapján a jövőben 
a munkaidőn túl, a hivatalban 
megkötött házasságok esetében 
megszűnt a 16 ezer forintos díj. 

A júliusi ülésen módosí-
tották a kéményseprő-ipari 
közszolgáltatásról szóló rende-
letet. A megyeszékhelyen júli-
us 1-jétől 3600 forintról 2000 
forintra csökkent a szolgáltatás 
óradíja. 

A Szántó körút 9. szám 
alatti ingatlanban egy lakást a 
Sclerosis Multiplexes Betegek 
Megyei Egyesületének alakíta-
nak ki. A képviselők igen szava-
zatainak köszönhetően a város 
a piac felújítására is pályázatot 
nyújthat be. A közgyűlésen 
módosítottak a korábban már 
elfogadott és sikeres elbíráláson 
is átesett két városrész rehabi-
litációs pályázaton: megújul a 
Széchenyi-városrész, valamint a 
Tücsök és Hangya út térsége. Itt 
több mint 437 millió forintból a 
szociális bérlakások felújításán 
és a térfigyelőrendszer kiépíté-
sén túl közösségi ház épülhet, 
játszóteret alakítanak ki, és a 
Zöldfa utcában polgárőrség 
kezdi meg működését. A város 
legnagyobb lakótelepére pedig 
1,4 milliárd forintot fordíthat a 
város: korszerűsítik a Széchenyi 
Gimnázium és a Zöld Ház épü-
letét, felújítják a hurok utakat és 
a járdákat, bővítik a parkolókat, 
parkokat és közösségi tereket 
alakítanak ki.               (MPA)

Szolnoki távhőrendszer HMV ellátás és hőközpontok rekonstrukciója

Az ALFA-NOVA Kft. az Új Magyarország Fejlesztési Terv KEOP-5.4.0/09 konstrukció támogatásá-
val a Szolnok, Széchenyi városrészt ellátó távhőrendszer rekonstrukcióját valósította meg, mely-
nek keretében sor került a használati melegvíz ellátórendszer és a hőközpontok felújítására.

A projekt keretében megújultak a városrész hőközpontjai, 14 teljes felújításra került, 32 korszerű szabályozást 
kapott. A projekt teljes beruházási költsége 175.060.901 Ft, melyből az ALFA-NOVA Kft. az Új Magyarország Fejlesz-
tési Terv KEOP-5.4.0. konstrukció keretében 85.097.104 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást nyert el. Az új 
hőközponti rendszerek a fűtési idénytől látják el a Széchenyi városrész távhőfogyasztóit.

A primer távhőrendszer rekonstrukciója révén évente 100.000 m3 földgáz takarítható meg, ezáltal az üvegházhatá-
sú gázkibocsátás éves mennyisége 247 tonnával csökken. A beruházás megvalósításával javul a Széchenyi városrész 
5041 lakásában, 12 közintézményében és 120 egyéb távfűtött fogyasztási helyén a távhőellátás minősége és hatás-
foka, amely hozzájárul a távhőszolgáltatás versenyképességének fenntartásához, továbbá a környezetünket kevésbé 
terhelő távhőrendszer üzemeltetéséhez.

ALFA-NOVA Kft.
2400 Dunaújváros, Építők útja 1.
5000 Szolnok, Széchenyi krt. 2.
Tel.: 06-56-422-237
www.alfanova.hu

Javul a távhőellátás minősége és hatásfoka
Befejeződött a Széchenyi-

városrészt ellátó távhőrendszer 
rekonstrukciója. A projekt-
záró rendez-
vényen jelen 
volt Szalay 
Ferenc pol-
g á r m e s t e r . 
A házigaz-
da Horváth 
István, az 
Alfa-Nova Kft. igazgatója el-
mondta, még 2008-ban meg-
vizsgálták a városrész ener-
giafelhasználási adatait, mely 
a szolnoki távhőfogyasztás 57 
százalékát teszi ki. 2009-ben 
megkeresték az önkormány-
zatot egy fejlesztési tervvel, 
miszerint a teljesen központo-
sított használati melegvíz-ter-
melés helyett, áttérnek egy de-
centralizált, vagyis utcánkénti 
használati melegvíz-termelő 
rendszerre, amellyel jobban ki 
lehet szűrni a hibákat.

Horváth István elmond-
ta, megváltoztak a fogyasz-
tói szokások is, 1996-tól 
60 százalékkal csökkent 
a használati melegvíz-fo-
gyasztás és 38 százalékkal 
a hőfelhasználás. Ebben 
közrejátszott a fűtéskorsze-
rűsítés és a panelprogram, 
de takarékosabbak is a fo-
gyasztók, és elvárják, hogy a 
szolgáltató ezen igényüknek 
megfeleljen. 

A beruházás zárórendez-
vényén elhangzott: hamaro-
san az informatikai rendszer 
korszerűsítése következik. 
A modern rendszerek alkal-
mazásának, továbbá a rezsi-
csökkentésnek köszönhe-
tően a jövőben a távhődíjak 
csökkenése várható. Jelenleg 
a próbaüzem zajlik, a rend-
szer a fűtési szezon elejétől 
vizsgázik élesben.

Az Alfa-Nova Kft. törek-
vései mellett a kormányzat 
rezsicsökkentéssel kapcso-
latos döntései is kellettek 
ahhoz, hogy az emberek ko-
moly összegeket spóroljanak 
meg – hangsúlyozta Szalay 
Ferenc. Magyarországon 20 
éve nem volt rezsicsökken-
tés, és az emberek már érzik, 
hogy kevesebbet fizetnek a 
gáz-, villany- és távhőszol-
gáltatásért. Szolnokon évek 
óta nem módosultak a táv-
hőszolgáltatás alapdíjai. A 
jövő feladata a panelprogram 
folytatása, hiszen csak 21 szá-
zalék élt ezzel a lehetőséggel 
a lakótelepen, pedig 30 szá-
zalékos hődíjmegtakarítást 
lehet a fejlesztéssel elérni 
– mondta a polgármester.

(A távhőrendszer rekonst-
rukciójával kapcsolatos adato-
kat és összegeket a fenti táblá-
zatban olvashatják.)

Címzetes igazgatója van a Verseghy Ferenc Könyvtárnak. 
Szalay Ferenc polgármester adta át Lászlóné Nagy Ilonának 
a hosszú évtizedek alatt végzett munkájának elismerését 
tanúsító oklevelet, aki részt vett a Csomóponti Művelődési 
Ház könyvtárának kiépítésében, de főművének a Széchenyi-
lakótelepen működő Hild Viktor Könyvtár és a Zöld Ház 
közösségi térré való szervezését tartja.
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Új bértábla és Arizona-program  
a Pirosban

Szügyi Dezsőt, a Széchenyi 
körúti Általános Iskola igaz-
gatóját a szeptemberben élet-
be lépő változásokról, illetve 
az iskolában történt újdonsá-
gokról kérdeztük.

- Az általános iskolákban 
16 óráig kell a foglalkozásokat 
biztosítani a gyermekek részé-
re. A szülő kérhet felmentést 
ez alól, erről az igazgató dönt. 
Nagy változást nem okozott, 
hiszen eddig is biztosítottuk a 
gyermekek számára a napkö-
zit. A gyerekeknek a tanórák 
után sokféle elfoglaltsága van, 
edzések, különórák, ahová 
eddig is eljártak. Mi, szeren-
csések vagyunk, sokuk itt edz 
az iskolában, vannak, akik 
eljárnak szakosztályokba, 
mindezt a napközis időszakban teszik a 
legtöbben, de edzés után visszajönnek és 
tanulnak.

Nőtt a pedagógusok kötelező óraszá-
ma. Ez jelent-e nagyobb leterheltséget a 
gyerekeknek?

- Első és az ötödik évfolyamban lép 
életbe az új Nemzeti alaptanterv és a rá-
épülő kerettantervek. Ezek megnövelik 
a gyerekek tanórai terhelését. Említhe-
tem az első osztályt, nekik minden nap 
van hatodik órájuk, ezt úgy tompítottuk, 
hogy az ötödik órában megebédeltet-
jük őket. Van sajnos két napjuk, amikor 
még hetedik órát is be kellett iktatni, de 
itt ének, rajz vagy testnevelés órájuk van, 
így nem olyan megterhelő.

Sportolnak és tanulnak. Ez a kettő 
bele kell, hogy férjen a gyerek életébe, az 
igaz, ha a kettőnek becsületesen eleget 
tesz, a hétköznapokban más már nem-
igen fér bele. Azok a gyerekek vannak 
nagyon leterhelve, ahol a szülő ettől töb-
bet szeretne.

Átalakult a bérezés, nincs többféle bér- 
és illetményszámítási rendszer. Elképzel-
hető, hogy kevesebbet keressen a jövőben 
egy pedagógus?

- Nálunk biztos, hogy nem. Elmélet-
ben lehet ilyen akkor, ha az a tanár az 
elmúlt években nagyon magas túlórát, 
helyettesítést vállalt, szinte két ember 
helyett dolgozott. Most ilyen nem lé-
tezik. Adott a bértábla, az óraszám 22-

26 óra között alakul, ebben benne van 
a napközis foglalkozás, és 32 órát kell 
benntartózkodni az iskolában, ami tar-
talmazza a fogadó órát, a szülői értekez-
letet, ügyeletet. Itt, szintén nem látok 
változást, hiszen ennyi időt eddig is itt 
voltak a kollégák.

Milyen módszereken változtatott az 
iskola?

- Szeretnénk az angolt megerősíteni, 
mind a tanári létszámoldalról, mind 
az óraszámát tekintve. Az első osztály-
ban már két angol órát tartunk. Iskolai 
sportkörünk van, ennek az az előnye, 
hogy a foglalkozások tanórának számí-
tanak, itt a testnevelői vonalat tudtuk 
erősíteni. 

A nyugodt tanítási körülmények 
megteremtése érdekében létrehoztuk 
az Arizona-szobát. Nincsenek nagy ve-
rekedések a szünetekben, mint évekkel 
ezelőtt, viszont a mai tanulók vagá-
nyabbak, és nincs meg a régi tisztelet 
sem a pedagógusok felé. Vannak „jó-
pofa” beszólások, melyek zavarják a 
tanítást. Az órát zavaró diákot a tanár 
leküldheti az Arizona-szobába, ahol az 
ügyeletes pedagógussal elbeszélget. Ki-
tölt egy nyomtatványt, miért is van itt, 
mit kellett volna másképpen csinálnia. 
Ha belátta „bűnét” az Arizona-tanár 
visszaküldi őt az osztályba. Az őt kikül-
dő tanárral még egy tisztázó beszélge-
tést folytat aznap. Kíváncsian várjuk az 
eredményt.                       (Kővári Anna)

„Együtt a boldog  
családokért” 

TÁMOP-5.5.1.B-11/2-2011-0008

Örömmel tölt el bennünket, hogy a 
nyári hónapokban a napközbeni gyer-
mekfelügyelet és az éjszakai óvoda iránti 
igények folyamatosan nőttek. A délutáni 
gyermekfelügyelet a projekt elején ke-
vésbé volt kihasználva, ezért felmerült 
a változtatás lehetősége, de a nyár bebi-
zonyította számunkra, hogy erre nincs 
szükség, és az eredeti elképzelés szerint 
tudjuk biztosítani a szolgáltatást. Szep-
tember hónaptól a szakmai gyermekfel-
ügyeletekről a szolgáltatást igénybevevő 
szülők körében elégedettségmérést indí-
tunk. Erre azért van szükség, hogy meg-
tudjuk, a szülők pozitív, esetleg negatív 
véleményét, hisz abból tudunk a továb-
biakban „építkezni”. Néhány szülő felfe-
dezte a pótnagyi szolgálatban rejlő lehe-
tőséget, így a nyár folyamán több esetben 
tudtunk pótnagyit biztosítani egy-egy 
családhoz. 

A projekt tovább folytatódik. Elindít-
juk a „Szülők akadémiáját”, mely elkép-
zeléseink szerint a város óvodáinak nagy 
részébe eljut. Első alkalommal a Száz-
szorszép óvodában kerül megrendezésre 
2013. szeptember 25-én, szerdán 16.30-
tól. A tréningsorozat gyakorlatorientált, 
melyet gyakorlott szakemberek vezetnek, 
és a résztvevők „oklevelet” kapnak. Vár-
juk azok jelentkezését, akik válaszokat 
várnak családi nevelés, saját életpályájuk, 
karrierútjuk tudatos tervezéséhez. 

Várható témák: - Családi karrierter-
vezés – Elszakadás helyett elengedés – A 
kívánatos családkép – Bizalomteszt – A 
szülők nevelési hibáiból eredő zavarok 
– Konfliktuskezelési stratégiák – Meg-
késett beszédfejlődés – Mi kell a sikeres 
iskolakezdéshez – Mit tegyek, ha a gyer-
mekem durvul játék közben, ha dacos.

A tréningeken, előadásokon túl egyén-
re szabott segítségnyújtásra és tanács-
adásra is van lehetőség. Személyesen és 
levélben is megkereshet bennünket, aki 
gyermeknevelési problémákkal küszkö-
dik, mert megfelelő szakembert tudunk 
számára biztosítani. Tájékoztató füze-
tünk iskolákban, óvodákban, közintéz-
ményekben megtalálhatóak.

Címünk: szakuse@gmail.com
„Széchenyi-lakótelepért” Egyesület 

irodája, Szolnok, Karczag László út 2. 
(Zöld Ház)

Balázsiné Gődér Ágnes,  
projektmenedzser

30/408-6866

Az Arizona-szobának már az első napon volt látogatója 
– mutatja a listát az igazgató
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Orosz György úti butiksor

H-5000 Szolnok, Tiszaliget
Tel.: +36 56 520-530
Fax: +36 56 520-540
www.gardenhotel.hu

E-mail: info@gardenhotel.hu
gardenhotel@t-online.hu

FERENCZY BORHÁZ
a Széchenyi körúton!

Minőségi borok kedvező áron!
Telefon: 20/774-6453

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Mindennapi varázslatok a könyvtárban”

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „Kulturális intéz-
mények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában” című pályázatán 29.955.590 Ft támogatást nyert el.
A támogatás segítségével a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény szabadidős tevékenységeket bo-
nyolít általános- és középiskolai tanulók valamint óvodások részt vételével 13 intézményben.

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
a TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0115 azonosító számú, „Minden-
napi varázslatok a könyvtárban” című pályázat keretein belül 
tizenhárom oktatási intézmény bevonásával tanórán kívüli sza-
badidős tevékenységeket valósít meg. 

A projekt 2012. szeptember 3. napjától 2013. október 31. 
napjáig tart.

A projekt keretében hasznos, kulturált környezetben tör-
ténő foglalkozásokat, iskolarendszeren kívüli közművelődési 
programokat szerveznek, amelyek segítségével nőtt a kulturális 
intézmény által nyújtott szolgáltatások palettája. Olyan rendez-
vényeket tartanak, amelyek szorosan illeszkednek az oktatási 
intézmények pedagógiai tevékenységeihez. A megvalósított 
programokba bevonásra került 

5 óvodai tagintézmény: 
-  Csemetekert Óvoda, Százszorszép Óvoda, Szivárvány 

Óvoda, Zengő Óvoda, Szolnoki Görög Katolikus Óvoda,

5 általános iskola: 
-  Szent-Györgyi Albert Általános Iskola, Széchenyi Körúti 

Általános Iskola, Kodály Zoltán Ének-zenei Általános Iskola, II. 
Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Szent Tamás Görög Katolikus 
Általános Iskola,

1 szakiskola és 1 gimnázium:
-  Sipos Orbán Szakiskola, Tiszaparti Római Katolikus Álta-

lános Iskola és Gimnázium.

Lebonyolításra kerülnek havi szakkörök, heti szakkörök, 
versenyek, témanapok és témahetek, amelyek segítségével nő 
a gyermekek kreativitása, önkifejező és kapcsolattartó képes-
ségük fejlődik.

A programok összességében hozzájárulnak a gyermekek 
kulturális szemléletének formálásához.

2013. augusztus

Verseghy Ferenc Könyvtár és  
Közművelődési Intézmény
5000 Szolnok Kossuth tér 2.
E-mail: hild.titkarsag@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Virágos Széchenyi
Köszönjük a virágosítást a 

„Széchenyi-lakótelepért” Egye-
sületnek, külön Szalay Ferenc 
polgármesternek és Ferenczné 
Teleky Éva önkormányzati kép-
viselőnek. Jól esett, hogy gondol-
tak ránk. 

A városrész lakói

Egyedül élő idős,  
76 éves férfi társat 

keres. Másfél szobás 
lakásban élek, a nyugdíj 

elfogadható. Rossz 
a magány, nehezen 
tudom elviselni az 

egyedüllétet.  
Telefon: 56/738-190

A Kormány törlesztette a 
Valuta Alapnál lévő még fenn-
maradt hitelét. Az IMF meg-
határozása alapján 3 deviza-
nemben: dollárban, euróban 
és angol fontban egyenlítette 
ki tartozását a magyar állam. 
A végtörlesztéshez 1,7 milli-
árd dollárt, 570 millió eurót 
és 255 millió fontot utalt át az 
Államadósság Kezelő Központ 
(ÁKK), amelyre a fedezet, az 
IMF hitel fel nem használt 
részéből, a februári eleji dol-
lárkötvény kibocsátásból és 
a Prémium Euró Magyar Ál-
lamkötvényből befolyt ösz-
szegből rendelkezésre állt, így 
pótlólagos kötvénykibocsátás-
ra nem volt szükség. Jelentős 
siker, hogy a pénzügyi válság 
ellenére a magyar kormány az 
elmúlt három évben el tudott 
idáig jutni, törleszti a 2008-ban 
az előző kormány által felvett 
hitelt és még jelentős tartalékai 
is maradnak. Az előtörlesztés-
sel mintegy 3,5 milliárd forint 
kamatköltséget takarított meg 
az ország. (NM)

Magyarország 
kifizetett minden 

IMF-hitelt

Mintegy 270 ezer alacsony 
keresetű, három vagy több 
gyermeket nevelő, illetve egy-
keresős család, továbbá a gyer-
mekeit egyedülállóként nevelő 
szülő jut több pénzhez 2014 ja-
nuárjától a családi adókedvez-
mény kibővítése révén. 

*  *  *
Százharminchét törvényt 

fogadott el az Országgyűlés 
tavasszal és nyáron, kétharma-
dukat a kormány javaslatára. 
A 2010-es kormányváltás óta 
megszavazott törvények száma 
így már a 720-at is meghaladja.

*  *  *
 Szeptember elsejétől sza-

bálysértésnek számítanak a se-
gélyhívó számokra érkező ha-
mis bejelentések. A rendőrség 
ötezertől százötvenezer forin-
tig terjedő bírságot szabhat ki. 

*  *  *
Augusztus elsejétől az ed-

digi 6000 forintos felső korlát 
eltörlésével 6 ezrelékre nőtt 
a készpénzfelvétel pénzügyi 
tranzakciós illetéke.

*  *  *
A Nemzeti Fejlesztési Ügy-

nökség (NFÜ) felügyelete át-
kerül a Miniszterelnökséghez 
a Nemzeti Fejlesztési Minisz-
tériumtól.
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Ha a nyomtatványt olvashatóan kitöltve visszaküldik a szerkesztőség címére (Szolnok-Panel), 5000 Szolnok, 
Karczag L. u. 2., Zöld Ház) vagy bedobják a Széchenyi-lakótelepen lévő Zöld Ház portáján elhelyezett Panel-doboz-
ba, akkor egy darab hirdetését térítésmentesen megjelentetjük következő számunkban. A hirdetések tartalmáért, 
a telefonszámokért felelősséget nem vállalunk. Csak az olvasható hirdetések jelennek meg. A keretes, az üzleti, 
illetve a vállalkozói hirdetés nem ingyenes, de az ár kedvező!

Név (vagy      jelige): ...........................................................................................................................................................................................
 
Cím,   telefon: ...............................................................................................................................................................................................
 
Szöveg: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Értő olvasással a jövőért”

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény az Új Széchenyi Terv keretében meghirdetett „A könyvtári há-
lózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében” című pályázatán 
20.028.900 Ft támogatást nyert el. 
A támogatás segítségével a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény olvasásfejlesztő foglalkozásokat 
szervez általános- és középiskolai tanulók számára 7 intézményben.

Verseghy Ferenc Könyvtár és  
Közművelődési Intézmény
5000 Szolnok Kossuth tér 2.
E-mail: hild.titkarsag@gmail.com
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény 
a TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0027 azonosító számú, „Értő olva-
sással a jövőért” című pályázat keretein belül hét oktatási intéz-
mény bevonásával tanórán kívüli olvasásfejlesztő tevékenysé-
geket valósít meg. 

A projekt 2012. szeptember 1. napjától 2013. október 31. 
napjáig tart.

A projekt keretében a megvalósított programokba bevonás-
ra került 

4 általános iskola: 
-  Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Liget Úti Általános 

Iskola, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Széchenyi Körúti Ál-
talános Iskola,  

1 szakiskola, 1 szakközépiskola és 1 gimnázium:
-  Sipos Orbán Szakiskola, Kereskedelmi és Vendéglátóipari 

Szakközép- és Szakiskola, Tiszaparti Római Katolikus Általá-
nos Iskola és Gimnázium

Lebonyolításra kerülnek heti rendszerességgel olvasásfej-
lesztő foglalkozások az oktatási intézményben és élménysze-
rű olvasásnépszerűsítő programok a könyvtárban. A fejlesztő 
munka kiscsoportban, játékos formában történik szaktanárok 
és könyvtárosok közreműködésével.

A program hozzájárul ahhoz, hogy javuljon a gyermekek 
olvasási készsége, szövegértése. 

2013. augusztus

Az Ady Endre úti parkoló kö-
rülkerítésével elkezdődött az a 30 
millió forintos beruházás, mely-
nek során megújulnak a piac 
környéki parkolók. Az átalakítás 
a tervek szerint két hónapon át 
tart. Megváltozott a forgalmi 
rend és a két ütemben zajló be-
ruházást követően változik az 
eddig megszokott parkolási rend 
is. Első ütemben a nagy parkoló 
és a Ságvári Endre út 16-18. szám 
közötti parkolót zárták le. Máso-
dik ütemben a szervizút és a Spar 
áruház mögötti parkoló felújítása 
következik.

Megkezdődött a 
parkolók felújítása

A nyáron történt
Visszatekintés

• Több mint 900 millió fo-
rintból új üzemcsarnokot épít és 
fejleszti gyártástechnológiáját 
a McHale cégcsoport szolnoki 
gyára. A projektre 461 millió fo-
rintos támogatást nyert a cég, 60 
új munkahelyet is teremtve. A 
beruházás a tervek szerint jövő 
év februárjára fejeződik be.

• 50 új munkahelyet teremtett a 
Specimpex Kft. Szolnokon. A cég 
összesen 348 millió forintos uniós 
támogatást nyert el. Ebből 248 mil-
liót egy új gyártóüzem kiépítésére 
fordított, 100 millió forintból egy 
új, piaci igényekkel is alátámasz-
tott kül- és beltéri festékekhez, 
valamint egyéb építőipari termé-
keknél alkalmazható adalékanyag 
gyártását teremtette meg.

• Első alkalommal adták át 
Szolnok Város Biztonságos Szó-
rakozóhelye címet. Az elismerést 
a Stock Pub 1927 és a Retro Sörö-
ző kapta meg. 

• Két ingatlant, a Student 
kollégiumot és az Ady Endre úti 
egykori főépületet adja át a Szol-
noki Főiskola a Magyar Nemze-
ti Vagyonkezelő Zrt.-nek, ezzel 
éves szinten 30 milliót spórol az 
intézmény.

• 213 hallgató fejezte be tanul-
mányait a Szolnoki Főiskolán. 
Közülük 73-an kaptak diplomát, 
a többieknek még nincs nyelv-
vizsgája.                               (mpa)

Kárpát-medence 
kenyere

Augusztus 20-án sütötték 
meg a Kárpát-medence kenye-
rét a Szolnoki Művésztelepen 
megépített óriás kemencében. 
A magyarság összetartozását 
szimbolizálva Zentáról, Sepsi-
szentgyörgyről, Komáromból és 
Berekszászról érkeztek a hozzá-
valók. A 150 kilós erdélyi pityó-
kás kenyeret 110 kg lisztből, 60 
liter vízből, 15 kg krumpliból, 2 
kg sóból és 2 kg élesztőből készí-
tették el. 

Leleplezték a Kossuth téren a 
Munkácsy Mihály-díjas Kligl Sán-
dor szegedi szobrászművész leg-
újabb alkotását, a Horgászt. 

Emléknap
Az 1956-os forradalom 57. 

évfordulója alkalmából 2013. 
október 19-én 10 órától a Vá-
rosi Könyvtárban Pesti József, 
az ’56-os forradalom költője 
tiszteletére, emléknapot rende-
zünk forradalmi lírájából. Pesti 
József, az élő legenda 2013. júli-
us 8-án hunyt el. A forradalom 
után el kellett menekülnie ha-
zájából, Amerikában telepedett 
le. A szabadságharc 40. évfor-
dulójára a költővel együtt ver-
sei  is  hazatértek.  Jelentkezés:  
október 10-ig, Pankotai Tímea, 
tel: 06-(70)-428-32-16 (14 órá-
tól) e-mail: tszoba@freemail.
hu, gajdoseva2@freemail.hu
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Jaczkó György elköszönt, Szkiba Tibort  
beiktatták

Magyarország köztársa-
sági elnöke Szent István ün-
nepe alkalmából a Magyar 
Arany Érdemkereszt polgári 
tagozata kitüntetést adta át 
Jaczkó György parókusnak, 
aki 24 éves szolgálati idő után 
elköszönt híveitől. Augusztus 
4-én celebrálta utolsó szol-
noki szentmiséjét. Az atyát 
Kocsis Fülöp megyéspüspök 
Nyíregyházára helyezte, ahol 
a püspökség építési ügyeinek 
felügyeletével bízta meg. A 
szolnoki szolgálatot Szkiba 
Tibor parókus vette át, akit 
ünnepélyesen beiktattak 
tisztségébe (a fotón jobb-
ra). Szkiba Tibor elmondta: 
9 éves miskolci és 12 éves 
baktalórántházi szolgálat 
után került Szolnokra. Közel 
négyezer lelket számláló kis-
városból jött, ahol minden-
napos volt a kapcsolata az ott 
élőkkel.

– Van nagyvárosi tapaszta-
latom is, hiszen Miskolcon él-

tem. Egy kisebb település job-
ban áttekinthető, a városban 
nehezen megközelíthetőek az 
emberek. Baktalórántházán 
sok találkozási pont volt, ahol 
megszólíthattuk egymást, 
míg itt egyelőre a templomon 
keresztül tudnak elérni. Kere-
sem a lehetőségeimet, át kell 
látni hová tudok eljutni, hol 
fogadnak szívesen. Hosszabb 
idő kell, hogy beilleszkedjek 
a város életébe. Egyelőre az 
átadás zajlik, és végzem az 

egyházi szolgálatot. Felkértek 
a Szent Tamás Görög Katoli-
kus Óvoda és Általános Iskola 
lelki igazgatójának, bibliaórát 
tartok, és a tanároknak lelki 
gyakorlatot. Megmondom 
őszintén szomorú szívvel jöt-
tem el, hiszen a szülőket, a 
barátokat hagytuk ott. Fáj a 
szívem még, de a reménység 
megvan, hiszen örömmel és 
kedvesen fogadtak. Van mun-
ka a városban, segítőkészek az 
emberek.                            (ka)

Tanuljuk az új utcaneveket
11 szolnoki utca neve válto-

zott meg július elsejétől, ezek-
nél a névadó politikai szerepe 
aggályosnak bizonyult. A cím-
cserével járó kiadások nem 
terhelik a lakosságot és a cé-
geket. Dr. Szana Antal, Gábor 
Andor, Hoksári János, Kulich 
Gyula, Lőwy Sándor, Pálfy 

János, Rózsa Ferenc, Sándor 
Pál, Schönherz Zoltán, Tisza 
Antal és Tóth Ferenc nevét 
száműzték a szolnoki utca-
listáról. Helyettük: Glykais 
Gyula, Hasznos István, Küry 
Albert, Mindszenty József bí-
boros, Dobos Károly, Kiss Fe-
renc, Kapisztrán Szent János, 

Meggyes László, Geleji Kato-
na István, Dr. Sarkady Lász-
ló és Vitéz Szathmári József 
nevét kell megjegyeznünk. A 
Ságvári körút Boldog Sándor 
István nevet kapja, az egyko-
ri szalézi szerzetes boldoggá 
avatása után, mely október 
19-én lesz Budapesten. 

A Szolnoki Dózsa-Közgép 
vízilabdacsapatának világ-
bajnokait köszöntötte sajtó-
tájékoztatóján Szalay Ferenc 
polgármester. A barcelonai 
VB-n győztes csapat szolno-
ki tagjai, Hosnyánszky Nor-
bert, Decker Attila, valamint 
Vámos Márton a Szolnokért 
Emlékérem Arany Fokozata 
elismerést vehették át.

Kovács István, a klub szak-

mai igazgatója elmondta, 
hogy a múlt évben a magyar 
kupában és a bajnokságban 
is ezüstérmesek lettek, ebben 
a szezonban nagyobb ter-
veik vannak. Várják az egy-
milliárd forintos beruházás 
befejezését, és ha megkapják 
a Magyar Kupa négyes dön-
tőjének rendezési jogát, ak-
kor novemberben már az új 
uszodában láthatjuk a legjob-

bakat. Érkezett a csapathoz a 
szerb Stefan Mitrovic, Vámos 
Márton a Vasastól, valamint 
Jansik Dávid és Török Béla. 
Első hazai meccsük október 
5-én lesz, remélhetőleg az új 
uszodában az Eger ellen. Az 
új uszoda 2000 négyzetméter 
alapterületű, a medencetér 
mellett helyet kapnak az iro-
dák, edzőtermek, öltözők.  

Világbajnokok a Dózsában

Családsegítő 
programok  

a lakótelepen
Két kisgyerekes szülőként 

örömmel vettem tudomásul 
májusban, hogy több prog-
rammal segít a város azért, 
hogy örömtelibb legyen a 
nyári szünet. Megnyílt az első 
olyan játszóház a Széchenyin, 
ahol bátran ott hagyhatom a 
gyerekeimet egy-egy órára, 
megfelelő gondoskodást és 
odafigyelést kapnak a szak-
képzett óvónőktől, és kellemes 
környezetben játszhatnak, jól 
érzik magukat a sok játék kö-
zött.  Nagyon tetszik, hogy a 
szobában pihenő és babasarok 
is van, ahol a legkisebbeket is 
tisztába lehet tenni, és le is le-
het őket fektetni.

Családi napot is szervezett 
a „Széchenyi-lakótelepért” 
Egyesület még nyár elején. 
A kora délutántól estig tartó 
rendezvényen kicsik és na-
gyok egyaránt találhattak 
maguknak vidám elfoglaltsá-
got. A lakótelep 4 óvodájának 
kispajtásai nyitották a ren-
dezvényt saját műsoraikkal, 
akiket utána a Bóbita együttes 
szórakoztatott. Nagy segít-
ség volt a családoknak, hogy 
az „ugrálóvárak” ingyenesek 
voltak, és a gyerekek korosz-
tályonként külön szórakoz-
hattak. A nap fénypontja a 8 
állomásos, játékos akadály-
verseny volt, amiben családok 
mérhették össze tudásukat, 
ügyességüket és összetartásu-
kat. Mi, nagyon jól szórakoz-
tunk, a család minden tagja, 
a legkisebbtől a nagymamáig 
mindenki kapott feladatot. 
Ugyan nem lettünk aranyér-
mesek, de remekül éreztük 
magunkat, és ajándékcsomag-
gal díjazták a részvételünket.  
A napot, az X faktorból ismert 
Antal Timi koncertje zárta. 
Remélem ősszel ismét hasonló 
programok várják a lakókat, 
akik egy kicsit felüdülhetnek 
egy ledolgozott hét után.

Forgácsné Mihály Ágnes



Újból me-
hettek iskolá-
ba! Bizonyára 
hiányoztak az 
osztálytársak, 

és természetesen a tanárok is. 
Őszintén?! Azért van, aki tény-
leg hiányzott? Nem?!

Nagyon örültem, hogy nyá-
ron is jártatok a könyvtárba és 
a nyári rejtvényfüzetet sokan 
megoldottátok. Az eredmény-
hirdetés 2013. szept. 27-én, 
pénteken 17.00 órakor lesz a 
gyermekkönyvtárban. A nyer-

teseket e-mailben  értesítjük!
Ebben a hónapban  szeret-

ném felhívni figyelmeteket a 
„Könyvtárunk Tudora” díjra! 
Olvassátok el figyelmesen a fel-
hívást és keressétek a rejtvény-
füzetet a könyvtárban!

Szeretnél a 2013/14-es tanév 
legleleménye-
sebb olvasója 
lenni? Gyere 
és nyerd el a 
„ K ö n y v t á -
runk tudora” díjat” Nincs más 
dolgod, mint a Hild Viktor 

Könyvtár gyermekkönyvtára 
(Szolnok, Karczag L. u. 2; Zöld 
Ház) által meghirdetett rejt-
vényfolyamban részt venni és 
a három rejtvényfüzetet meg-
oldani!

Gyere el a könyvtárba és ke-
resd a „Tudor” emblémát. Ott 
bővebb felvilágosítást kaphatsz. 
A feladatok megoldásában 
„Csizmás Kandúr” is segítsé-
gedre lesz!

Jó tanulást és hasznos  
időtöltést kíván Leó!
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Sziasztok!

AZ FM 102,4 MHz 
Amadeus Rádió 

műsora

REJTVÉNY
Mihályok köszöntése

Szeptember 29.-e Mihály napja. A hagyomány szerint Mihály a túlvilágra költöző lelkek 
kisérője, ő ítéli meg az emberek cselekedeteit az Utolsó Ítéletkor. Kezében karddal és mérleggel 
ábrázolják. A népi bölcsesség az mondja, ha dörög az ég, szép lesz az ősz, ám nagy tél következik. 
Szent Mihály figurája megjelenik egy nemzeti ereklyén is. Amennyiben a színnel jelölt mezők-
be került betűket balról jobbra, fentről lefelé összeolvassa, megtudhatja, melyen. A rejtvényábra 
bizonyos meghatározásainak helyét számozással jelöltük, ám a többit ömlesztve közöljük. Se-
gítségképpen az ömlesztett meghatározásokra adandó válaszok hosszát zárójelben olvashatja.                                                    
A rejtvényt Mondok Anita készítette.

Vízszintes: 1. Steely Dan 
1977-ben megjelent, Grammy-
díjas nagylemezének címe 2. 
Folyadék adott irányba mozog 
4. Község Zalalövőtől 12 kilomé-
terre 8. Szervet átültetéshez biz-
tosító személyt 9. Két oly egyenes 
pár, melyek úgy metszik egymást, 
hogy az ellenkező oldalon fekvő 
ellenszögek egyenlők 10. Encstől 
északra 10 km-re fekvő község

Függőleges: 1. Azon módon 
megvalósuló 3. Ritmikus sport-
gimnasztikát űzők mutatják be 5. 
Egyesület öt tucat egyede (2 szó) 
6. Magyarandrásfalva román 
neve 7. … Portman, Oscar-díjas, 
Golden Globe-díjas izraeli és 
egyesült államokbeli filmszínész-
nő 8. szlovén nevén Dravinja, a 
Drau mellékfolyója

További meghatározások 
ömlesztve: II. Margit királynő or-
szága (5), nagyon áhítozik valami 
után (4),  jelen évi (4), távirati iro-
dánk névbetűi (3), víz, norvégul 
(4), gallium vegyjele (2), német 
település Warburgtól 20 kilomé-
terre, vagy hegytömeg a Berni-
Alpokban (6), ütőhangszer (3), jú-
niusban üdül (6), veszek ikerszava 
(4), fekete, franciául (4), nadrág a 
szlengben (5), Magyar Villamos 
Művek, röviden (3), bolond, kút 
és kemence is lehet ilyen (6), íme, 
a Halotti beszéd  és könyörgés 
szerint (3), szótoldalék (3), báró, 
császári vezér a 30 éves háború-
ban, Egerben ölték meg (4), … 

Nasri, nagy sikerű szír énekesnő 
(5), erdővel borított (3), gyakori 
kínai családnév (2), -re rag párja 
(2), hangosan zsibong, lármázik 
(6), Altenmarkt-…-Radstadt, is-
mert síközpont Ausztriában (6), 
földrajzi tájékozódás céljából 
felvett, a Föld felszínén rögzített 
irányok (7), birtokos, köznyel-
vi rövidüléssel (5), bútorkészítő 

szakiparos (14), szekérrakományt 
rögzít (5), nyakkendő, angolul (3), 
indulatszó (4), kelet-afrikai állam, 
fővárosa Aszmara (8), … Lajos, 
Debrecen polgármestere (4), in-
diai város a Krisna folyó partján 
(9), jegyzeteljen (5), a kecskeméti 
Református Jogakadémia tanára 
(1876–1945) (8), Galina beceneve 
(4), régi, a koreai nyelvben (5)

00:00–24:00 egész napos zenés 
műsor

Minden hétköznap:
06:00–11:00 Kata-Pult Kiss Kata 

napindító műsora, 
benne minden hétköznap 08:40-től 

„Reggeli Monitor” gazdasá-
gi hírek

11:00–16:00 „Levi’s JAM” Czinege 
Levente szórakoztató mű-
sora, 

16:00–21:00 „Pati – Ence” … az 
energia adó. Patkós Attila 
drive-time show, majd non-
stop zene kedd 06:00-ig

A műsorfolyamban tematikus té-
mák az alábbiak szerint

Hétfő
15:00–18:00 „GÓÓL” Sportpercek
Kedd
15:00–18:00  „Tempomat” autós 

percek
22:00–24:00 Zsuffa Péter jazz mű-

sora
Szerda
22:00–24:00 „Kapcsolódjunk” –  

Szívlapát…. Novák Péter 
kulturális magazinja a fővá-
rosból

Csütörtök
18:00–20:00 „Kultusz” – Kulturá-

lis és művészeti magazin Kis 
Katával

Péntek
22:00–23:00 „Világjáró” utazási 

magazin
23:00–24:00 „Nekem 80” zenék a 

80-as évekből
Szombat:  
08:00–14:00 „Amadeus Weekend” 

– élő zenés műsor 
148:00–18:00 „Euro TOP 40” eu-

rópai slágerlista zenei össze-
állítás, majd non-stop zene 
vasárnap 08:00-ig

Vasárnap:
08:00–14:00 „Amadeus Weekend” 

– élő zenés műsor 
benne: 10:00–12:00 „Zamat” gaszt-

ronómiai magazin
14:00–18:00 „Habcsók” Kolonich 

Éva „szerelmetes” műsora
22:00 – 24:00  „Erdőjárók” vadász 

– környezetvédelmi maga-
zin, majd non-stop zene hét-
fő 06:00-ig

Amadeus Rádió  
– SZOLNOKRA 

HANGOLVA
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A Széchenyi körúti Sportis-
kola Általános Iskola és Alap-
fokú Művészeti Iskola (5000 
Szolnok, Széchenyi krt. 10.) 
várja gyermekek jelentkezését 
a 2013. szeptember 30-án in-
duló ingyenes óvodás tornára. 
Foglalkozásokat az iskola test-

nevelői tartanak a tornacsar-
nokban hétfőnként 17.30-tól.

2013. szeptember 23-án 
17 órától nagycsoportos ovis 
szülők részére szülői érte-
kezletet tartanak a 26-os te-
remben. Bővebb információ: 
www.szechenyipiros.hu  

Ovis torna és szülői értekezlet

Újjászületik az 
Alcsi-Holt-Tisza 

Az elmúlt évtizedekben az 
Alcsi-Holt-Tisza alapvető ren-
deltetése - tartalék vízbázis, 
belvíz befogadása, öntözővíz 
biztosítása, horgász-, rekreá-
ciós és sport célok kielégíté-
se - veszélybe került. További 
gond, hogy a holtág évtizedek 
alatt jelentősen feliszapolódott, 
és a környező mezőgazdasági 
területekről nagy mennyiségű 
szerves anyag került a vizébe. 
Ezért indokolt a műtárgyak 
kézi iszaptalanítása, illetve a 
Kengyeli főcsatorna gépi kotrá-
sa. Az Alcsi-Holt-Tisza a szőke 
folyó szabályozásával, meder-
átvágással jött létre 1857-ben. 
A holtág 14 kilométer hosszú, 
átlagosan 105 méter széles, és 
legfeljebb 4,5 millió köbméter 
víz befogadására alkalmas.

Célegyenesbe fordult a  
szolnoki Alcsi-Holt-Tisza revi-
talizációját lehetővé tevő, meg-
közelítően 400 millió forintos 
KÖTIVIZIG projekt, miután 
megtörtént a munkaterület át-
adása. A kivitelező Vízép-Kör 
Kft.  a jövő év nyarára fejezi be 
a vízszint mintegy félméteres 
átmeneti csökkentésével együtt 
járó, „fiatalító” beavatkozáso-
kat, melyeknek köszönhetően 
évtizedre biztosítható a kor 
követelményeinek megfelelő 
vízminőség és a hatékony víz-
gazdálkodás műszaki háttere. 
A kivitelezés előkészítéseként 
körülbelül fél kilométeres part-
szakaszon szükségessé vált a 
stégek elbontása. A munkálatok 
során átmeneti forgalomkorlá-
tozásra lehet számítani.

 (Laczi Zoltán)

A nemzetközi és a ma-
gyar kosárlabda-szövetség is 
segít a szeptember 7-én sú-
lyos közúti balesetet szenve-
dett HAT-AGRO UNI Győr 
női csapatának, és a hozzá-
tartozóknak. A balesetben 
Tapodi Péter klubigazgató és 

Fűzy Ákos vezetőedző életét 
vesztette, tizenhatan megsé-
rültek. 

Tapodi Péter korábban 
edzőként a Szolnokot baj-
noki és Európa Kupa-ezüst-
éremre és Magyar Kupa-
győzelemre vezette. 

Győri kosarasok tragédiája

Ütemterv szerint épül Szolnok  
új árvízvédelmi rendszere

Látványos szakaszához ér-
kezett az árvízvédelmi fővéd-
vonal fejlesztési projekt. A 2,4 
milliárd forintos európai uniós 
támogatású beruházás kivitele-
zője, a Tiszavirág Konzorcium 
eddig százezer köbmétert meg-
haladó mennyiségű földet moz-
gatott meg, több száz köbmé-
ternyi betont öntött ki, s egyes 
munkafázisok készültsége elér-
te a 80-90 százalékot. A mun-
kálatok két, egymástól elkülö-
nülő szakaszon, az ipartelepnél 
és a belvárosban folynak.

Még a nyáron átadásra ke-
rült a projektgazda Közép-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
árvízvédelmi beruházásának 
első üteme. Megszépült a Zagy-
va-torkolatban a Tisza-híd és 
a Zagyva-híd közötti szakasz, 
ugyanakkor a belvárosi sza-
kasz munkaterületté vált, ezért 
szükség volt a lezárásra. 

A kivitelező tájékoztatása 
szerint a 4-es főúttól délre, az 
iparterületi szakaszon, a ve-
gyiműveknél elkészült 1526 
folyóméter hosszan a töltés, 
jelenleg a matracos hullám-
védelem kialakítása zajlik. A 
Répa és a Retek utca térségében 
a töltés földműve is elkészült, a 
humuszolást végzik a területen. 
Folyik a töltés építése, kezdődik 
a közműkiváltási munka és a 
szivárgó építése.

A 4-es főúttól északra, a 
61+900-62+300 szelvények 
között a töltés elkészült, a hé-
ten indulnak a közműkiváltási 
munkálatok. A szennyvíztisztí-
tó mögött az új töltés 80 száza-

lékban kész, itt is a közműépíté-
si munkák indítása esedékes.

A teljes szakaszon eddig 
mintegy 126 ezer köbméter föl-
det építettek be a szakemberek. 
A földművek ebben az évben 
elkészülnek, a Gáz út és a Szent 
István híd közötti aszfaltburko-
lat kialakítása azonban a követ-
kező esztendőre marad. 

A belvárosi szakaszon eddig 
13 ezer köbméter földet építet-
tek be, ezzel a töltés készültsé-
ge 90 százalékos. A vasbeton 
parapetfal – 430 köbméter 
beton felhasználásával – ké-
szültségi foka a felénél tart. A 
rézsűburkolat és a nagylépcsők 
kialakítása szintén zajlik. Az 
árvízvédelmi képesség hely-
reállítása miatt ezek a mun-
kálatok az ütemtervek szerint 
készülnek.

Ugyancsak aktuális tenniva-
ló a parapetfalban elhelyezendő 
(vagy átvezetendő) térvilágítás 
kialakítása, továbbá a hírköz-
lési vezetékek védőcsövezése. A 
parapetfal mentett oldalán lévő 

munkákat az időjárás befolyá-
solhatja.

A hídfőnél lévő termálve-
zeték, a partfallal párhuzamos 
gázvezeték kiváltása és a szivár-
gás gátlására, illetve a szivárgási 
út növelésére hivatott bentonit 
zagyos résfal (550 köbméter), 
valamint a tervezett pavilonnál 
a 40 darab, egyenként 10 méter 
hosszú vasbeton cölöpön (115 
köbméter) nyugvó szögtámfal 
(120 köbméter) építése befeje-
ződött.

A projektgazda Közép-Ti-
sza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 
nyertes pályázata („Árvízvé-
delmi fővédvonal fejlesztése, 
Szolnok város térségi fejlesz-
tése a jobb parti árvízvédelmi 
szakaszon - 10.02 árvízvédelmi 
szakasz) 100 százalékos támo-
gatási intenzitású, az Európai 
Unió és a Magyar Állam for-
rásából megvalósuló fejlesztés, 
amelynek költsége 2 394 600 
322 forint. A beruházás befeje-
zése 2014 júliusára várható. 

(L. Z.)

A Zagyva-torok már elkészült


