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Megújul a Széchenyi-városrész

Közel másfél milliárd forintos beruhá-
zás kezdődik „Széchenyi lakóváros rehabi-
litációja funkcióbővítéssel” címmel, melyet 
sajtótájékoztatón ismertetett Szalay Ferenc 
polgármester, dr. Bene Ildikó országgyűlési 
képviselő, Ferenczné Teleky Éva és Tasnádi 
Zoltán önkormányzati képviselők.  A 100 
százalékos támogatottsági intenzitású pro-
jekt során a lakótelepi utcák hurokútjainak,  

parkolóinak a felújítása megtörténik, 166 új 
parkolót alakítanak ki.  A városrész beveze-
tő útjaihoz kamerákat helyeznek, megújul a 
Zöld Ház, és a gimnázium. Új közösségi te-
rek valósulnak meg, korszerűsítik az utca-
bútorokat, a köz-, illetve a díszkivilágítást.  

 (Részletes ismertető a projektről a  
www.panel-szolnok.hu oldalon) 

Jövőre a szülők akkor is megkapják a 
gyest és a gyedet, ha visszamennek dolgozni 
a gyermek egyéves kora után. Eddig is le-
hetett munkát vállalni hat órában - heti 30 
órában -, most azonban a szülést követő egy 
év múlva is visszamehet a kismama a mun-
kaerőpiacra anélkül, hogy veszélyeztetné a 
számára járó állami támogatást. Jövőre test-
vér születése esetén megmaradnak az előző 
gyermek utáni ellátások. Bevezetik az úgy-
nevezett diplomás gyedet, így a felsőokta-
tásban vagy felsőfokú képzésben résztvevők 
akár egy évig is kaphatnak gyedet, de gyes 

is járhat a tanulmányaik idejére. Kiterjesztik 
a szociális hozzájárulási adókedvezményt: a 
munkáltatónak a három vagy több gyerme-
ket nevelő édesanyák után nemcsak három 
évig nem kell adót fizetniük, hanem a kö-
vetkező két évben is mindössze a felét. A 
gyed extra körülbelül 65 ezer embert érint. 
Az intézkedésekre a kormány 18,6 milliárd 
forintot különített el. A gyed és a gyes egy 
éven túli folyósítása 20-21 ezer embert, a 
testvér születése esetén történő párhuza-
mos folyósítás 30 ezer kismamát, a diplo-
más gyed jelenleg 1300-1500 főt érint.  

Jövedéki adó képezi 
a fizetésemelést

Kézhez kapják az egészségügyi alap-
ellátásban dolgozók az emelt szintű fi-
nanszírozást, visszamenőleg tíz hónapra 
járó összeg 6,14 milliárd forint. Egy há-
ziorvosi praxis kártyapénzben átlagosan 
havi 45-46 ezer forinttal kap többet, a 
védőnők területi díjazása 4-5 ezer fo-
rinttal nő attól függően, hogy mekkora 
területet látnak el. A védőnőknek az el-
látottak után járó pontértéke is emelke-
dik, átlagosan plusz 13,5 ezer forinttal. 
A fogászati ügyelet alapdíja 45-60 ezer 
forinttal növekszik havi szinten, és több-
letforrást kapnak az iskola-egészségügyi 
ellátásban dolgozók. A fedezetet a nép-
egészségügyi termékadó és a cigaretta, 
valamint az alkoholtermékek jövedéki 
adójának emelése képezi. 

Az egészségügyhöz kapcsolódó té-
mánk a 2. oldalon olvasható, ahol Bene 
Ildikó, a Hetényi Géza Kórház főigaz-
gatója, országgyűlési képviselő beszél a 
kórházban történő több milliárdos fej-
lesztésekről.

Az óvodapedagógusok bérnöveke-
désének mértéke átlag 41 százalék. Tíz-
éves szakmai gyakorlattal rendelkező 
diplomás óvodapedagógus 135.400 Ft 
helyett 208.800 Ft-ot, 20 éves gyakor-
lattal pedig 154.300 Ft helyett 239.700 
Ft-ot keres. Egy pályakezdő diplomás 
fizetése 122.000 Ft-ról 154.600 Ft-ra 
emelkedett. Az adatokat a Szolnok Vá-
rosi Óvodák Igazgatóságától kaptuk. A 
fizetések bruttóban értendők.  Interjúnk 
a 8. oldalon a Szolnok Városi Óvodák 
Manóvár Tagintézményének vezetőjé-
vel, Baranyai Anikóval.  

Megjelenés előtt már az Interneten!  
Hónap közben folyamatos feltöltés. 

Keresse a www.panel-szolnok.hu 
 oldalunkat, illetve a Facebook 

oldalunkat!

Elégedett óvodapedagógusok

Január elsejétől bevezetik a gyed extrát



A Hetényi Géza Megyei 
Kórház több mint százmil-
lió forintot nyert a szolnoki 
kistérségi egészségfejlesztési 
programra. Szolnokon, az Ady 
Endre úton nyílik az Egészség-
fejlesztési Iroda, ahol orvosok 
és egészségügyi szakemberek 
várják az érdeklődőket nem 
csak a megyeszékhelyről, ha-
nem a 17 szolnoki kistérség 
településéről. Bene Ildikó a 
megyei kórház főigazgatója a 
pályázat nyitórendezvényén 
elmondta, hogy eddig is ko-
moly lépéseket tettek a beteg-
ségek megelőzésére, és ma már 
az emberek is tenni akarnak 
az egészségükért. Ebben lesz 
segítségükre az iroda, és a 
23 háziorvosi körzet is, akik 
csatlakoztak a programhoz. 
Továbbra is az a cél, hogy fel-
hívják a figyelmet a prevenció 
és az egészséges életmód fon-
tosságára. A pályázat 2015 feb-
ruárjáig tart.

A megyei kórház főigazga-
tóját a kórházi fejlesztésekről is 
kérdeztük.

2015-ben már küllemében 
és eszközeiben is egy megújult 
kórház szolgálja a betegeket 
– mondta Bene Ildikó. Felpö-
rögtek az események, hiszen 
elindult a rehabilitációs pá-
lyázatunk, ami a tüdő- szív 
és érrendszeri betegségek ese-
tében, a járóbetegek rehabili-

tációját jelenti, illetve lesz egy 
addiktológiai nappali kórhá-
zunk, melynek elkezdődtek az 
építkezési munkái. Hamaro-
san indul egy többmilliárdos 
beruházás, ez a struktúraváltó 
pályázatunk.  Itt részben ra-
diológiai diagnosztikai fejlesz-
tések történnek, illetve egy új 
tömb teszi azt elérhetővé, hogy 
a betegek a lehető leggyorsab-
ban eljussanak a műtétes osz-
tályokra. Idekerülnek a kis-
műtők az osztályokkal együtt 
(szemészet, nőgyógyászat, 
fül-orr-gégészet), de ebben a 
tömbben kap helyet a gyer-
mekosztály is.

Vannak egyéb pályáza-
tok is, melyek a szakképzést, 

a koraszülött ellátást segítik, 
vagy éppen az informatikai 
fejlesztéseket. Sor kerülhet a 
diagnosztikai izotóplabor ki-
alakítására, amire már régóta 
várunk, hiszen eddig a bete-
geinket más városba kellett 
küldeni.

Lehetőségünk lesz arra, 
hogy a jelenlegi infektológiai 
osztály helyén egy új szárny 
épülhet, ahol helyet kap a pa-
tológia és az intézmény gyógy-
szertára. A több mint százéves 
épület elavult, újjáépítésére, új 
gépek beszerzésére most van 
lehetőség. A közbeszerzési el-
járások a támogatási szerződés 
megkötését követően indul-

hatnak, az építkezés jövőre 
kezdődhet. A befejezési határ-
idő 2015 vége.

Ezekkel a fejlesztésekkel 
közelebb kerülünk az úgyne-
vezett tömbkórház megterem-
téséhez, azaz, hogy minden 
épületet zárt folyosón keresz-
tül lehessen megközelíteni. 

Jelentős változás előtt áll a 
megyei kórház, a többmilliár-
dos fejlesztések meghatároz-
zák az elkövetkezendő éveket, 
hiszen minőségben nagyot lé-
pünk előre. Az átalakítás nagy 
területet érint, lesznek kelle-
metlenségek, ezért mindenki-
től türelmet kérek.

Az egészségügyért felelős ál-
lamtitkár kétmilliárd forintos 
informatikai fejlesztést jelen-
tett be a napokban, melynek 
a lényege a kórházak közötti 
átláthatóság, hogy a hatalmas 
adatvagyont megfelelően tudja 
mindenki használni, a házior-
vos, a mentős és természetesen 
a kórházak. Szolnok részese 
lesz ennek a fejlesztésnek?

Nagyon fontos tudnunk, 
hogy a beteget más kórház-
ban hogyan kezelték, milyen 
gyógyszereket kapott. Ennek 
a fejlesztésnek nagyon komoly 
jelentősége van, és ha lesz rá 
lehetőségünk, akkor természe-
tesen csatlakozunk.

(Kővári Anna)
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Új parkolási rend
A közgyűlés október végi 

soros ülésén elfogadta a közös-
ségi együttélés szabályait tar-
talmazó rendelet módosítását. 
Aki ezt megszegi, szabálysér-
tést követ el, és akár 150 ezer 
forint közigazgatási bírságra is 
büntethető. A képviselők meg-
szavazták a piac környéki új 
parkolási és forgalmi rendet is. 
November 1-jétől új parkolási 
és várakozási rend lépett életbe 
a vásárcsarnok környékén.  40 
millió forintos beruházással 
felújították a várakozóhelye-
ket, és a korábbi szervizút he-
lyén is belső parkolókat alakí-
tottak ki, összesen 76 férőhely 
áll az autósok rendelkezésére.

Az első fél óra várakozás 
ingyenes, és további 10 perc 
áll rendelkezésre elhagyni a 
területet. Ezt követően min-
den megkezdett fél óra 340 
forintba kerül. A díj megfize-
tése kizárólag pénzérmékkel, 
automatán keresztül történik. 
A rendszámfelismerő rendszer 
gyors kijutást tesz lehetővé. 
A korábbitól jelentősen elté-
rő rend érinti az árusokat, de 
megváltozott a forgalmi rend 
is: az egyirányúvá vált Fiumei 
utcába csak a Boldog Sándor 
István körút felől lehet behaj-
tani, az Ady Endre és a Sólyom 
út felől nem. 

(mpa)

Méltó helyen a szobor
Október 23-án avatták fel 

gróf Szapáry Gyula (1832.  
november 1. – 1905. január 20.) 
mellszobrát a Verseghy park-
ban. 1867-től Heves és Külső-
Szolnok vármegye főispánja. 
1890. március 15-én Ferenc Jó-
zsef Szapáry Gyulát bízta meg 
a kormányalakítással. A politi-
kus életútját dr. Fülöp Tamás, 
a Magyar Nemzeti Levéltár 
főigazgató-helyettese méltat-
ta, majd ünnepi beszédében 
Szalay Ferenc polgármester 
elmondta: „Szapáry Gyulának 
elévülhetetlen érdemei vannak 
Szolnok fejlődésében. Min-
denkinek tudnia kell, miért áll 
itt a szobor, és felelősségünk, 
hogy az ifjúság is tudja, hogy 

a városból mennyien élnek a 
nagyvilágban, és alkottak ma-
radandót, akikre büszkék lehe-
tünk.” 

A több mint két méteres al-
kotást Simon Ferenc szobrász-
művész készítette.

Gyertyagyújtással 
emlékeztek

Az Ötvenhatosok Emlék-
parkjában november 4-én em-
lékeztek az ’56-os forradalom 
és szabadságharc leverésének 
évfordulóján. 57 évvel ezelőtt 
ezen a napon vonultak be a 
szovjet csapatok, és verték le az 
alig 10 nappal korábban kirob-
bant forradalmat és szabad-
ságharcot.

Minőségi javulás a betegellátásban



– 22 évig voltam a Tiszaparti Gimná-
zium igazgatója, nagyon szép évek vol-
tak.  Talán a kitüntetések közül a legkö-
zelebb a szívemhez az iskola Tiszaparti 
Emlékplakettje áll, hiszen kétszer dön-
tött a tantestület titkos szavazással. 
Éreztem, hogy elfogadnak engem is, és 
a pedagógiai törekvéseimet is. Elértük, 
hogy 100 diák közül 92 diákot felvettek 
főiskolára, egyetemre, ami azt jelentet-
te, hogy többször álltunk az országban 
első helyen, a felvételi ranglistán. Büszke 
vagyok rá, hogy 68 településről volt diá-
kunk, és tanultak nálunk Kárpátaljáról, 
Erdélyből, de a Vajdaságból is.

– Ahhoz, hogy ezek az eredmények 
megszülettek, kellett egy karizmatikus 
vezető, és egy jó tantestület. 

– Igen, egységes pedagógiai munka 
eredménye az, amit elértünk. Eredmé-
nyes munkát a diákjait tisztelő, hiteles 

pedagógus tud végezni. Tisztelettudó, 
örök emberi értéket kedvelő diákok ke-
rültek ki, mindenki megállta a helyét. 
Azok is, akik kisebb településről jöttek, 
felvették a sebességet és szépen teljesí-
tettek. 

– Mára átalakult az iskola.
– A tantestület 80 százalékát még én 

vettem fel, így a folyamatosság ott van az 
iskolában. Az eddigi értékek kiegészül-

nek az egyház által képviselt értékekkel, 
egy újfajta szellemiséggel gazdagodott a 
Tiszaparti. 

– Ebben az évben elindult a pedagógus 
életpályamodell. 

– A pedagógusok erkölcsi megbecsü-
lése mellett, az anyagi elismerés is na-
gyon fontos.  2017-ig megvalósuló éven-
kénti béremelés jó dolog lesz.

– Aktív munkával telnek a nyugdíjas 
évek. Tagja az Európai Unió Oktatási 
Szövetségének.

– Az iskolaigazgatók országos elnöke-
ként meghívtak Brüsszelbe és ott válasz-
tottak meg. Minden uniós országot egy 
fő képviseli. Ajánlásokat, elképzeléseket 
fogalmazunk meg az Európai Bizottság 
számára, hogyan lehet jobbá tenni az 
oktatást. A mandátumom 2014-ig szól.                  

-ka-
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Minden pedagógus munkakörben 
 dolgozó érintett a béremelésben

Ebben az a jó, hogy 
mindenkit érint

A 2011-ben elfogadott 
köznevelési törvény szerint 
2013 szeptemberétől csak 
az iskolákban, óvodákban, 
kollégiumokban dolgozó 
pedagógusok kaptak vol-
na béremelést. A kormány 
augusztusban egy módosí-
tással változtatott ezen, és 
kiterjesztette a béremelést a 
gyermekvédelmi és gyám-
ügyi intézményben peda-
gógus munkakörben dol-
gozókra is. Szalayné Farkas 
Julianna, a Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Gyermek-
védő Intézet és Gyermek-
otthon vezetője kollégáival 
együtt örömmel fogadta a 
hírt. 

- Így már az intézetünk-
ben dolgozó 45 közalkal-
mazottra is vonatkozik a 
törvény, hiszen pedagógus 
munkakörben dolgoznak a 
család- és utógondozóink, a 
fejlesztő pedagógusok, a la-
kásotthonos nevelők. Azért 
is érzem jogos lépésnek a 
szeptembertől való béreme-
lést, mivel a mi pedagógu-
saink, főleg a lakásotthonos 
nevelők, közvetlenül fog-
lalkoznak olyan gyerme-
kekkel, akik kemény előz-
mények után, mentálisan 
sérülten érkeznek hozzánk. 
Szeptembertől bruttó 40-90 
ezer forinttal emelkedtek 
a bérek, és többen vannak, 
akiknek az emelés inkább 
a 80 ezer forint környékén 
van – tájékoztatott az intéz-
mény vezetője. 

2014 januárjától vonzóbb 
lesz a nevelőszülői hivatás. 
Magyarországon több mint 
ötezer nevelőszülő van, eb-
ből mindössze 280-an végzik 
szülői feladataikat hivatás-

szerűen. A jövőben jár a tár-
sadalombiztosítás és a nyug-
díj is. Az intézkedéssel több 
ezer munkahely jöhet létre.

A megyénkben 192 ha-
gyományos nevelőszülő és 
10 hivatásos nevelőszülő 
van, a kihelyezett gyer-
meklétszám 558 – mondja 
Szalayné Farkas Julianna. 
Régi vágya a nevelőszülői 
társadalomnak, hogy a ne-
veléssel töltött idő, számít-
son nyugdíjszerző időnek. 
Január elsejétől más típu-
sú díjazásban részesülnek, 
ezért 500 órás OKJ-s kép-
zésen kell részt venniük. 
Változás lesz még az, hogy 
12 éven aluli gyermek csak 
kivételes esetben kerülhet 
gyermekotthonba, így több 
nevelőszülőre lesz szükség, 
de a változásokkal vonzób-
bá válik ez a hivatás. 

Ezt Csanádi Istvánné 
mondta, amikor a rezsicsök-
kentésről kérdeztem. - Nem 
csak az én családom örül a 
rezsicsökkentésnek, hanem a 
környezetemben eddig még 
mindenkitől azt hallottam, 
milyen jó, hogy több ezer fo-
rint marad a családi kasszá-
ban. Erre még nem volt példa. 
Mindig figyeltünk a taka-
rékosságra, de így is jelen-
tős az az összeg, ami nálunk 
marad. Minden hónapban a 
megtakarításból meg tudom 
venni a buszbérletemet vagy 
éppen az unokákra is többet 
tudok költeni. A lakótelepen 
a lakásszövetkezetnél is csök-
kentek a díjak, várjuk, hogy 
a Szollaktól mikor kapunk 
ilyen értesítést.

„Eredményes munkát a diákjait tisztelő, hiteles pedagógus tud végezni.”
Bárhol jár az országban, bárhol a világban, mindig ráköszön egy régi tanítvány. A kitüntetéseivel megtelik az asztal, a kérdé-
seimnél mindig visszakanyarodik oda, hogy ő köszön mindenkinek mindent. A tanítványoknak, a városvezetőknek, Erzsi-
kének, a feleségének. A tanítványok ragaszkodását bizonyítja, hogy hetvenedik születésnapján egy szerenáddal lepték meg, és 
bizony Pataki Mihály szemében megjelentek a könnyek.
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Orosz György úti butiksor

A PRÓH I R DET É SE K

INGATLAN
Szolnoktól 10 km-re 822 nm-es, be-
kerített kert, lakható épülettel eladó a 
Tiszától 1,5 km-re. Villany, fúrott kút 
van, a buszmegálló 200 méterre. Tel.: 
20/458-8147.
Zagyvarékas központjában 2 szobás 
családi ház (felújítandó), 2119 nm-es 
kerttel, kedvező áron eladó. Iá.: 2,2 M 
Ft. Tel.: 30/961-3658.
Orosz György úti 3 szobás lakás 
garázzsal vagy nélküle, eladó. Tel.: 
30/260-7026.
Azonnali készpénzfizetéssel lakást 
vennék vagy bérelnék. Tel.: 70/518-
6390.
Bútorozva vagy bútor nélkül egy szo-
ba hosszabb távra kiadó. Tel.: 30/848-
2940.
A Széchenyi-lakótelep melletti kertes 
családi övezetben áron alul eladó 5 
szobás, tetőtér beépítéses, 2 garázsos 
kertes családi ház. (kisebb ház beszá-
mítható). Iá.: 14,4 M Ft. Tel.: 30/433-
0771.
Szolnokon, a Nagy Imre körúton 57 
nm-es, 2 szobás lakás eladó. Érdek-
lődni 17 óra után. Tel.: 56/741-960.

VEGYES
1 db kétajtós, vasalt polcos faszek-
rény, valamint 2 db 10-es polcos vas-
állványok eladók. Tel.: 56/220-218.
Olcsón eladó: felfújható vendégágy, 
tükör, csillár, ventilátor, stb. Tel.: 
70/7047133.
Megkímélt állapotban gyermekheverő 
eladó. Ár: 12.000 Ft. Tel.: 56/378-712.
Alig használt 3+2+1 garnitúra eladó. 

Iá.: 140 ezer Ft. Tel.: 20/232-0591.

Jó állapotban lévő bioptron lámpa, 
színes cserélhető lencsével, állvány-
nyal, orvosi könyvvel eladó. Iá.: 92 e 
Ft. Tel.: 30/460-3922.
Eladók: fotelágy, íróasztal, nikkelezett 
forgófotel, Nokia mobiltelefon, töltő, 
fényképezőgép. Tel.: 56/220-218.

*  *  *
Kötelezettség- és díjmentes pénzügyi 
tanácsadás. Tel.: 30/611-9952.

*  *  *
Felsőfokú végzettséggel és egész-
ségügyi képesítéssel munkát vállalok. 
Tel.: 56/737-569.

*  *  *
Rászorulóknak ajándékozok női ruhát, 
cipőt, kabátot és egyéb hasznos dol-
got. Tel.: 70/358-9094.

*  *  *
Közúti baleset vétlen sérültjei nem 
vagyoni kártérítésre jogosultak. Tájé-
koztatás 30/6768-717.

*  *  *
Idős nő segítséget keres bevásárlás-
ra, fürdetéshez és ebéd kihordásához. 
Tel.: 56/737-971.

*  *  *
Bármilyen munkát elvállalok. Takarí-
tás, mosás, bevásárlás, gyermekfel-
ügyelet, kutyasétáltatás. Tel.: 30/384-
1749.

*  *  *
Hatvanon túli, egyedülálló, káros 
szenvedélytől mentes férfi tartós 
kapcsolatra társat keres. Érdeklődni: 
20 óra után a 30/342-6630-as telefon-
számon.

A hirdetések tartalmáért, a telefonszámokért  
felelősséget nem vállalunk. Egy apróhirdetés ingyen!

Várja hirdetését  a Szolnok-Panel!

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

SOROKBAN
November 7-én megalakult az új Szolnoki Diákközgyűlés, 
letette az ünnepélyes esküt Szöllősi Viktor, a város 
megválasztott diákpolgármestere.

*  *  *
Junior Prima-díjat vehetett át Molnár Nikolett, a Szigligeti 
Színház színésze. 

*  *  *
100 millió forintos fejlesztés eredményeként speciális helyekkel 
bővült a szolnoki műveseállomás. 

*  *  *
Befejeződött a nyomozás a tavaly decemberi szolnoki, 
Mikszáth Kálmán úti gázrobbanás ügyében. A Szolnoki 
Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztálya az iratokat vádemelési 
javaslattal a Főügyészségnek megküldte. 

*  *  *
Contact Tanoda 

A pályázati pénzből  a Széchenyi-lakótelepen élő, harminc 
hátrányos helyzetű felső tagozatos diáknak ad esélyt a 
korrepetálásra, a szabadidő hasznos és tartalmas eltöltésére. A 
támogatás összege két tanéven keresztül biztosítja a szolgáltatást.

Újabb segítség a településeknek, 
a magyar családoknak

A kormány 2014. február 
28-ig minden magyar település 
hátramaradt adósságát átvál-
lalja, ez mintegy 420 milliárd 
forint. A kormány tagjai január 
15-ig felkeresik a nagyobb ön-
kormányzatokat, akiknek gaz-
daságfejlesztési- és növekedési 
tervet kell készíteniük, amely-
nek tartalmaznia kell a telepü-
lési önkormányzatok szervező 
és támogató szerepét a helyi 
kis- és közepes vállalkozások 
helyzetbe hozása érdekében. 
A 2014-es költségvetési évet 
minden magyar önkormány-

zat adósságmentesen kezdheti 
meg. Szolnok esetében az újabb 
adósságkonszolidáció 7 milliárd 
forintot jelent. 

A rezsicsökkentés mellett 
újabb jelentős segítség érkezik 
a magyar családoknak. Ösz-
szesen 1760 kis önkormányzat 
kap mintegy kétmilliárd forint 
értékben tűzifa-támogatást. Az 
erre szánt forrás duplája a tava-
lyinak. Az önkormányzatok a 
támogatásból vásárolt tűzifát a 
szociálisan rászorulóknak ter-
mészetbeni juttatásként adhat-
ják a téli fűtési időszakban.

Tisztelt Széchenyi-lakótelepi Közösség!
Felajánlom Önöknek 25 éves sírkőkészítési tapasztalatomat, 

melyek árban és minőségben egyediek és reálisak. 2014-es 
előrendelésének részleteit segítek megtervezni.  

Várom hívásukat!



Szolnok-Panel                     2013. november                                  5. oldal

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: .................................................................................................................................................................................................................
 
...............................................................................................................................................................................................................................

Versenyzőink sikere

Partneriskolai projekt a  
Széchenyi  Pirosban

Első nagy verseny szept-
ember végén Debrecenben 
volt, közel 1000 versenyző, 30 
egyesülettel képviseltette ma-
gát, 15 fővel a szolnoki U.M. 
Aerobik és Fitnesz Klub. Ok-
tóber végén a makói regioná-
lis aerobik versenyen már 25 

versenyzőnk vett részt, 5 kate-
góriában szereztek első helyet.

Ki kell emelni Tompos 
Evelin, Nagy Petra, Fazekas 
Lili, Mázló Krisztina, Pataki 
Száva, Pinkóczi Lilla, Szebeni 
Mercedesz, Nagy Petra, Ma-
dár Petra, Gajdos Viktória, 
Kocsis Luca, Horváth Csenge, 
Csatos Nikolett, Nagy Ale-
xandra, Nagy Szimonetta és 
Kavas Kata szereplését.     

Következő nagy verseny a 
Széchenyi Körúti Általános 
Iskolában lesz 2014 január-
jában. Láthatjuk és tapsolha-
tunk a lányoknak addig is az 
Olaj KK kosárlabda mérkőzé-
sein.

(Rehó-Antal Zsanett és 
Rehó János edzők)

A képen  Tompos Atina és 
Kolozsvári Lilla látható.

A Széchenyi Körúti Sport-
iskolai új Comenius partner-
iskolai együttműködést kez-
dett. A projektben spanyol, 
lengyel, német és román isko-
lákkal együttműködve a gye-
rekek bemutatják egymásnak 
lakóhelyük látnivalóit, és egy 
új hobbival, a geocashing-gel 
ismerkednek meg. Az angol 

nyelvű projekt indítására a 
németországi Schweinfurtban 
került sor, melyre két pedagó-
gus és két tanuló utazott. Ké-
pen a szolnoki csoport Szabó-
né Rácz Erika tanárnővel, és a 
vendéglátó német diákokkal, 
akik a fotót és a rövid beszá-
molót még Németországból 
küldték.

Épül a sztráda
Az M4-es sztráda most 

építendő szakasza Abony 
és Fegyvernek között 29 
kilométer hosszúságú lesz, 
összköltsége pedig 182 mil-
liárd forint. Az új Tisza-hi-
dat is magába foglaló 2,3 
kilométeres szakasz két-
szer két sávosra épül, nettó 
ára csaknem 33 milliárd 
forint. Három műtárgyat 
tartalmaz: egy ártéri hidat, 
egy közúti hidat és magát a 
Tisza-hidat. Az új szolnoki 
híd 756 méter hosszú lesz. A 
talajviszonyok speciálisak, 
így csak a földmunka 5,5 

milliárd forintot emészt fel. 
Az építőanyagot nem lehet 
Szolnok városán keresztül 
szállítani, mert állandó du-
gókat okozna, ezért a Zagy-
va folyó fölött úgynevezett 
pontonhidat emelnek a 
nehézgépjárművek számá-
ra. A beruházás területe a 
Natura 2000 védett öveze-
tébe tartozik, így a szigorú 
természetvédelmi előírások 
betartása kötelező, többek 
között a vadvédő kerítések, 
az ökológiai átjárók építé-
se.  Az építkezés várhatóan 
2017 tavaszáig tart.

Megjelent a Magyar Közlönyben  
a Fidesz adósmentő csomagja

Az új jogszabály kiszé-
lesíttette azok körét, akik 
beléphetnek az árfolyam-
gátba, így már a 90 napon 
túli tartozással rendelkezők 
is élhetnek ezzel a lehető-
séggel, a kilakoltatási mora-
tórium pedig április 30-áig 
meghosszabbodik. A már 
működő árfolyamgát azok-
nak is hozzáférhetővé válik, 
akik eddig nem léphettek 
be. Rogán Antal a Fidesz 
frakcióvezetője kijelentette: 
Nem maradhat Magyar-

országon olyan ember, aki 
nem kap segítséget.

 A rezsicsökkentés mó-
dosításaként elfogadták, 
hogy jövő év február 1-jétől 
havonta kétszer lehet majd 
ingyenesen készpénzt fel-
venni a bankautomatákból, 
összesen 150 ezer forintot. 
Az ügyfelek internetban-
kon keresztül is nyilatkoz-
hatnak, melyik számlájuk 
esetében kérik ezt a lehető-
séget.

Múlt havi rejtvényünk helyes megfejtése: Ampelmann, 
Lorelei, Porta Nigra, Nymphenburg.  Nyertesek:  A Szigligeti 
Színház Képeskönyvét  Novák Judit (Czakó E. u. 3. V/45.), a 
Ferenczy Borház ajándékát Lékó Józsefné (Karczag L. u. 3. 
2/16.) veheti át. A nyerteseket levélben értesítjük, mely iga-
zolás a nyeremény átvételére. Gratulálunk! Várjuk leveleiket, 
észrevételeiket a panel-szolnok@freemail.hu címen, vagy a 
Zöld Ház címére: 5000 Szolnok, Karczag László u. 2. Zöld 
Ház (valamint a portán elhelyezett Panel-dobozba). Beérke-
zési határidő: december 2.
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„Karácsonyi rege”
A hétköznapok dolgaiban elmerülve 

meglepetésszerűen rácsodálkozunk a 
megjelenő karácsonyi forgatagra, és arra 
gondolunk, hamarosan itt az ünnep. Egy 
újságíró, ha megszólítana bennünket - 
mit jelent számunkra a karácsony, vár-
juk-e, készülünk-e rá? - sokféleképpen 
válaszolnánk. „A karácsony a szeretet 
ünnepe, együtt a család, közös fenyőfadí-
szítés, vacsora, megajándékozás, s aztán 
mindenki saját szobájába vonul, s számí-
tógép, Tv előtt eltöltjük az est hátralevő 
részét.” „Karácsonykor mi wellness szál-
lodákban pihenünk, bulizunk.” „ A leg-
szörnyűbb ünnep számomra, magányo-
san, elváltan, özvegyen, gyermektelenül.”

Milyen lehangoló válaszok! Ilyenkor 
érzem, milyen nagy ajándékot kaptam 
szüleimtől, amikor vallásosan neveltek. 
A keresztény ember számára a karácsony 
Jézus születésének az ünnepe. Szent Já-
nos evangélista írja: „Úgy szerette Isten a 
világot, hogy egyszülött Fiát adta oda,..” 
Erre azért volt szükség, mert az első em-
ber, Ádám, vétke által, a mi elesett, meg-
gyengült, rosszra hajló emberi természe-
tünk is megváltásra, szabadításra szorult, 
s Krisztusban megkaptuk a Szabadítást. 
Ahogy a keleti atyák fogalmazzák: Isten 
Fia emberré lett, hogy az embert az isteni 
életbe, az Istenhez fölemelje. 

A szobánkban felállított fenyőfa jelké-
pezheti is számunkra a megváltás fáját, 
az édenkert ajtaját. Ady Endrének sorai 
jutnak eszembe: „Bántja lelkem a nagy-
város durva zaja, de jó volna ünnepelni 
odahaza. De jó volna tiszta szívből – úgy, 
mint régen - fohászkodni, de jó volna 
megnyugodni. De jó volna, mindent el-
feledni, de jó volna játszadozó gyermek 
lenni. Igaz hittel, gyermek szívvel a világ-
gal kibékülni, szeretetben üdvözülni. Ha 
ez a szép rege igaz hitté válna, óh, de nagy 
boldogság szállna a világra. Ez a gyarló 
ember, ember lenne újra, talizmánja len-
ne a szomorú útra. Golgota nem volna ez 
a földi élet, egy erő hatná át a nagy min-
denséget. Nem volna más vallás, nem 
volna csak ennyi: imádni az Istent és egy-
mást szeretni. Karácsonyi rege, ha valóra 
válna, igaz boldogság szállna a világra.”

Vágyunk az igazi ünnepre lelkünk 
mélyén. Ne engedjük, hogy az ünnep 
Krisztussal való találkozás nélkül oson-
jon el mellettünk, váltsuk valóra a kará-
csonyi regét!

Szkiba Tibor
görög katolikus parochus

A polgárőrség örökös tagja

Születésnap a klubban

Bánvölgyi Ottó, a Szolnokért Emlék-
érem Arany fokozatát kapta szeptember 
elsején, a város napján, a közbiztonságért 
végzett tevékenységéért. Sokat láttuk a 
város utcáin szolgálatban, de három éve 
a megromlott egészsége miatt nem vállal 
több munkát.

– 1998-ban alapító tagja voltam a szol-
noki polgárőrségnek, három éve pedig 
örökös taggá választottak - meséli. 20 ezer 
óra szolgálattal a háta mögött, felsorolni 
is nehéz lenne azt a sok emléklapot, ki-
tüntetést, amit az elmúlt években kapott 
a most 79 éves Bánvölgyi Ottó. Kivette 
részét az árvízi védekezésben, 2000-ben 
240 órát töltött a gáton, a következő ár-
víznél pedig 267 órát, amiért átvehette az 
Árvízvédelemért Emlékérem ezüst, majd 
arany fokozatát. 

A gyerekek kirepültek, kettőjüknek 
nagy lett a háromszobás lakás, jól jött a 
rezsicsökkentés. Örömmel nézegetik a 
számlákat is, hiszen tízezer forint meg-
takarítás van eddig az áramszámlánál, 
de kevesebb lesz a víz-, a hulladék- és a 
távhő díja is.

– Mára az emlékekből élek, de azok 
szépek. Élek a gyermekeimnek, az uno-
káimnak. Úgy érzem, megbecsülnek és 
tisztelnek – mondja búcsúzásul.

Új autóbuszok 
Hegmanné Nemes Sára, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára adta át Szol-

nokon a Jászkun Volán öt helyközi járatos autóbuszának kulcsait a járművezetőknek. A 
Jászkun Volán Zrt. elöregedett autóbuszai kiváltására szerzett be öt elővárosi és két városi 
járművet összesen nettó 79,4 millió forint értékben. Az október végén érkező buszok ko-
rábban Svédországban és Hollandiában közlekedtek, futásteljesítményük 500-700 ezer ki-
lométer. A járműveket az üzembe helyezés előtt felújították, újrafényezték, a helyközi bu-
szok üléseit átkárpitozták. A VOLVO buszokkal a szolnoki helyi forgalomban, valamint a 
megyeszékhely és Abony, Cibakháza, Tiszasüly, Tószeg között találkozhatnak az utasok.

Sokan nehezen szánják rá magukat, 
hogy magányukból kimozduljanak, kö-
zösséget, barátokat keressenek, ahol az-
tán kicsit feloldódva jobban érezzék ma-
gukat a hétköznapokban. Azt gondolom, 
azok magányosak, akik nem tesznek el-
lene semmit. Az idős emberek, akik már 
társ nélkül maradtak, vagy a gyerekek 
távol élnek a szülői háztól, megtalálják a 
kikapcsolódást a város több mint ötven 
nyugdíjas klubjában. Ebből négy a Szé-
chenyi-városrészben működik. Akik már 
megtették az első lépést, azok nem bán-
ják meg. Példa erre a Széchenyi Nyugdí-
jas Klub, ahol a tagok nemrég ünnepelték 
15 éves születésnapjukat.

1998-ban alakultunk – mondja a klub 
vezetője, Szűcs Katalin. Én 2000 óta ve-
zetem a klubot, nagyon sok élmény van 
mögöttünk. Amikor megalakult a Szé-

chenyi-lakótelepért Egyesület, a vezetők 
úgy látták, legyen egy nyugdíjas klub is, 
mivel már akkor sok idős ember élt a vá-
rosrészben. Kéthetente találkozunk, de 
minden ünnepet, névnapot együtt töl-
tünk. Fontos, hogy odafigyelünk a klub-
társakra, ha valaki hiányzik, keressük. 
Ha látjuk, hogy rosszabb a kedve, próbá-
lunk segíteni. Aki beteg, azt meglátogat-
juk, segítjük, ahogyan tudjuk. 

Részt veszünk a város életében, ön-
kéntes munkát végzünk, ott vagyunk a 
koszorúzásokon, az ünnepségeken. Ki-
rándulásokat szervezünk, szinte bejártuk 
az egész országot. Múzeumokat, templo-
mokat, fürdőket látogattunk, nagyon sok 
élménnyel, tapasztalattal lettünk gazda-
gabbak. 

Kevesebb a támogatás, mint évekkel 
ezelőtt, az önkormányzati pályázati le-
hetőségeink is csökkentek. A fejkvóta is 
csökkenőben van, míg 2010-ben 1000 
forintot kaptunk, ebben az évben ez már 
csak 650 forint. Ennek ellenére a jövőben 
is tartjuk a kéthetenkénti találkozókat és 
arra törekszem, hogy mindenki jól érezze 
magát nálunk – mondta a klubvezető.

(A fotón Szűcs Katalin mellett Czakó 
Lászlóné és Zombori Pálné alapító tagok.)
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AZ FM 102,4 MHz 
Amadeus Rádió 

műsora

REJTVÉNY

00:00–24:00 egész napos zenés  
műsor

Minden hétköznap:
06:00–11:00 Reggeli Juice napindító 

műsor benne minden hét-
köznap 08:40-től „Reggeli 
Monitor” gazdasági hírek

11:00–13:00 Amade20 a rádió slá-
gerlistája

13:00–18:00 Amadeus Délután. 
Juhász Bálint szórakoztató 
műsora, 

18:00–22:00 „PATIné” …  Patkós 
Attila - „PATI” és Nagy Éva 
esti beszélgető show műsora, 
majd non-stop zene reggel  
06:00-ig

A műsorfolyamban tematikus 
témák az alábbiak szerint:

Hétfő
15:00–18:00 „GÓÓL” Sportpercek

Kedd
15:00–18:00  „Tempomat” autós  

percek
22:00–24:00   Starsky és HÁT Zsuffa 

Péter jazz műsora

Szerda
22:00–24:00 „Kapcsolódjunk” – 

Szívlapát…. Novák Péter 
kulturális magazinja a fővá-
rosból

Csütörtök
20:00–22:00 „Kultusz” - Kulturális 

és művészeti magazin 

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 
14:00–18:00 „Euro TOP 40” európai 

slágerlista zenei összeállítás 
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 Kis Ka-
tával

14:00–18:00 „Habcsók” Kolonich 
Éva műsora

22:00–24:00  „Erdőjárók” vadász – 
környezetvédelmi magazin 
majd non-stop zene hétfő 
06:00-ig

Amadeus Rádió  – 
SZOLNOKRA HANGOLVA

RUBIK SCRABBLE
103 éve, 1910. november 27-én született Rubik Ernő, Kossuth-díjas gépészmér-

nök, az esztergomi repülőgépgyárban repülőgép-tervező. Több logikai játék meg-
alkotása is fűződik nevéhez. A Bűvös kocka (külföldön Rubik-kocka néven lett 
ismert) 1975-ös megjelenését követően példátlan nemzetközi népszerűséget ért el. 
Később a Kígyó (1977) és Bűvös négyzetek (1985) nevű játékokat is megalkotta, 
ám ezek népszerűsége nem érte el a Bűvös kockáét. A 3×3-as Rubik-kocka kira-
kásának dán sebességbajnoka 2013 márciusában a belgiumi Zonhoven Openen 
állította fel a világrekordját 5,55 másodperccel. A 17 éves fiatalember tartja a 2x2 
illetve 4x4-es kirakás európai rekordját is. Hogy kiről van szó, megtudhatja, ha a 
színezett mezőkbe került betűket fentről lefelé, balról jobbra haladva összeolvas-
sa. Helyezze el a felsorolásban szereplő szavakat a hálózatban vízszintesen balról 
jobbra, függőlegesen fentről lefele haladva úgy, hogy minden szónak legalább két 
másik szót kereszteznie kell, s újabb szó nem keletkezhet! Könnyítésül az összes N 
és O betűt előre megadtuk. (A rejtvényt Mondok Anita készítette.)

Az ábrába beírandó szavak:

ALKÖZPONT,
ANGOLKERT,

 ASZTALTERÍTŐ, 
ELMÉLÁZIK, 
ETANOLÍZIS, 

ÉRETT,  ÉVELŐ, 
GARANCIA,  GOA, 

GUTMANN, 
HULLAJT, 
ILLESZT, 
ÍRNOK, 

KLEMENTIN, 
LAOSZI, LÜKTET, 

MÁGNESACÉL, MÉN, 
ŐRÁ, ŐRIZET, 

SKI TALE, SUHAN, 
SZEMTELEN, 

TEKNŐ, TUDAT, 
ZSADON ANDREA 

A jövő megoldásai a foglalkoztatás növelésére
Több mint 26 millió európai munkanélkülivel a foglalkoztatás növelése az egyik legfontosabb feladat, 

amelyet Európának meg kell oldania. A fiatalok körében a munkanélküliségi ráta (23%) duplája az fel-
nőttekének, ráadásul a fiataloknak kevés esélyük van munkát találni. Ha sikerül is elhelyezkedniük, nem 
találnak stabil állást, vagy képzettségüknek nem megfelelőt. Az Európai Unió célja, hogy 75%-ra növelje 
a foglakoztatási rátát – a foglalkoztatottak és aktív munkakeresők arányát – az aktív korú népesség kö-
rében. Ebben segíthet az ifjúsági garanciaprogram, amelynek célja, hogy a munkanélküliség által sújtott 
25 év alatti fiatalok és 30 év alatti frissen végzett társaik tanulmányaik befejezése vagy munkanélkülivé 
válásuk után négy hónapon belül színvonalas állásajánlathoz, továbbtanulási lehetőséghez, gyakornoki 
programban való részvételhez jussanak. A cél elérését segíti a szakmai gyakorlatok egységes minőségbiz-
tosítási rendszere, az Erasmus csereprogram, a nyelvtanulás ösztönzése és a szak-
mai képesítések elismertetésének megkönnyítése. Jó alapot szolgáltat a magyar fia-
talok számára a garanciaprogramhoz  a fiatalok cégalapítását támogató „Vállalkozz 
itthon!” kezdeményezés. (http://www.vallalkozzitthon.hu/). ( Európai Parlament)

Rubik scrabble 
103 éve, 1910. november 27-én született Rubik Ernő, Kossuth-díjas gépészmérnök, az esztergomi 
repülőgépgyárban repülőgép-tervező. Több logikai játék megalkotása is fűződik nevéhez. A Bűvös 
kocka (külföldön Rubik-kocka néven lett ismert) 1975-ös megjelenését követően példátlan nemzetközi 
népszerűséget ért el. Később a Kígyó (1977) és Bűvös négyzetek (1985) nevű játékokat is megalkotta, 
ám ezek népszerűsége nem érte el a Bűvös kockáét. A 3×3-as Rubik-kocka kirakásának dán 
sebességbajnoka 2013 márciusában a belgiumi Zonhoven Openen állította fel a világrekordját 5,55 
másodperccel. A 17 éves fiatalember tartja a 2x2 illetve 4x4-es kirakás európai rekordját is. Hogy kiről 
van szó, megtudhatja, ha a színezett mezőkbe került betűket fentről lefelé, balról jobbra haladva 
összeolvassa. Helyezze el a felsorolásban szereplő szavakat a hálózatban vízszintesen balról jobbra, 
függőlegesen fentről lefele haladva úgy, hogy minden szónak legalább két másik szót kereszteznie 
kell, s újabb szó nem keletkezhet! Könnyítésül az összes N és O betűt előre megadtuk. (A rejtvényt 
Mondok Anita készítette.) 
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Az ábrába beírandó szavak: 
ALKÖZPONT, ANGOLKERT, ASZTALTERÍTŐ, ELMÉLÁZIK, ETANOLÍZIS, ÉRETT, ÉVELŐ, GARANCIA, GOA, 
GUTMANN, HULLAJT, ILLESZT, ÍRNOK, KLEMENTIN, LAOSZI, LÜKTET, MÁGNESACÉL, MÉN, ŐRÁ, 
ŐRIZET, SKI TALE, SUHAN, SZEMTELEN, TEKNŐ, TUDAT, ZSADON ANDREA  
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Elégedett óvodapedagógusok
A Manóvári óvodában csend van és jó levegő. A zsákutcában nincs forgalom, az udvar nagy, a gyerekek imád-
ják a sokféle tornaeszközt. Talán egészségesebbek is az idejáró gyermekek, mert rendszeresen használják a 
sóterápiás szobát, amit szülői és szponzori támogatással sikerült megvalósítaniuk. Egyedülálló a városban, sófal 
és sóhomokozó áll a gyermekek rendelkezésére. A só Erdélyből, Parajdról érkezett. A Szolnok Városi Óvodák Ma-
nóvár Tagintézményét Baranyai Anikó mutatja meg, közben beszélgetünk.

- 2001 óta dolgozom az óvo-
dában, ötödik éve vagyok a tag-
óvoda vezetője. Négy csoport-
ban, 92 fő gyermek nevelésével 
foglalkozunk. Specialitásunk a 
játék és a mozgás. Többféle tor-
naeszköz áll a rendelkezésünk-
re, saját innovációként, a moz-
gásfejlesztés kiegészítéseként 
alkalmazzuk a Mozgáskotta 
programot, ami egy komplex 
személyiségfejlesztő program, 
speciális eszközökkel.  De 
van nálunk gyógytestnevelés, 
úszás, ovifoci, néptánc, és az 
angol nyelvvel is ismerked-
hetnek játékos formában. A 
gyermekek minden héten részt 
vesznek sóterápiás foglalkozá-
son, de szüleikkel is igénybe 
vehetik a só kedvező hatásait.

- Bevezetésre került a pe-
dagógus életpályamodell. A 
béremelést 2017-ig minden év 
szeptemberében további emelés 
követi. 2013-ban 32 milliárdot, 
a jövő évben pedig több mint 
150 milliárd forintot biztosít a 
költségvetés a pedagógusok bér-
emelésére. Elégedettek a kollé-
gák?

- Huszonöt éve dolgozom, 
tudom honnan indultunk, és 
hol tart ma az óvodapedagó-
gusok bére. Az új pedagógus 
előmeneteli rendszer nem-
csak béremelést jelent, ha-
nem egy új típusú, a korábbi-
nál egyértelműbb munkaidő 

szabályozási és pedagógus mi-
nősítési rendszert is, amellyel 
véleményem szerint megvaló-
sul az unió elvárásaihoz igazo-
dó tanfelügyeleti és külső érté-
kelési rendszer. Időszerű volt a 
kormány intézkedése, hiszen 
mi, pedagógusok vagyunk 
azok, akik a jövő nemzedékét 
nevelik, és úgy érzem nem vol-
tunk elismerve anyagilag, és 
kevesebb megbecsülés is áradt 
felénk. 

Tizenhatan dolgozunk 
az óvodában, köztük nyolc 
óvodapedagógus. A fizetési 
bérjegyzék után kérdeztem a 
kollégákat, mennyire elégedet-
tek. Nagyon örült mindenki, 
hiszen látványos volt a fizetés-
emelés, nettóban 30-40 ezer 
forinttal többet kaptak. Sajnos 
a dajkáknak most nem emel-
ték a bérüket, de valószínű ez 
is változik majd, ha felemelik a 
minimálbért.

Én azt gondolom, hogy az 
életpályamodell nem csupán a 
pedagógusok erkölcsi és anya-
gi helyzetét rendezi, hanem a 
munkavégzés terén kiszámít-
hatóságot, magasabb minő-
séget és talán több motivációt 
eredményez majd.

- A Széchenyi-városrészben 
él. Milyennek látja a lakótele-
pet?

- 1991 óta élek a Széchenyi-
lakótelepen. Szeretem, hiszen 
minden megtalálható itt, a 
gyermekem idejárt óvodába, 
iskolába. Folyamatosan fej-
lődik, egyre bővül, és ahogy 
hallottam, hamarosan újabb 
uniós fejlesztés kezdődik. 

Amivel talán egy picit elé-
gedetlen vagyok, az a közbiz-
tonság. Nagyobb odafigyelés-
sel, aktívabb rendőri jelenléttel 
megelőzhetőek lennének a 
rongálások, és az itt élők na-
gyobb biztonságban érezhet-
nék magukat. 

(Kővári Anna)

2013. november-december
Nagyszínpad

November 19. kedd 19.00 óra A kaktusz virága
November 21. csütörtök 19.00 óra Chioggiai csetepaté
December 15. vasárnap 15.00 óra A kaktusz virága
December 19. csütörtök 19.00 óra A kaktusz virága
December 26. csütörtök 15.00 óra A kaktusz virága
December 27. péntek 19.00 óra Cabaret
December 31. kedd 21.30 óra Szilveszteri Gála

Szín-Mű-Hely
November 20. szerda 19.30 óra Utazás az éjszakába
November 30. szombat 19.30 óra S.Ö.R. bemutató
December   3. kedd 15.00  óra  S.Ö.R.
December   4. szerda 19.30 óra  A boldog (Utolsóból első)
December   5. csütörtök 19.30 óra  Utazás az éjszakába
December 10. kedd 15.00 óra  S.Ö.R.
December 12. csütörtök 19.30 óra  A boldog (Utolsóból első)
December 14. szombat 19.30 óra  S.Ö.R.
December 15. vasárnap 19.30 óra Utazás az éjszakába
December 17. kedd 19.30 óra  A boldog (Utolsóból első)
December 19. csütörtök 19.30 óra  Utazás az éjszakába
December 20. péntek  19.30 óra  S.Ö.R.

Jegyek vásárolhatók a Szigligeti Színház Szervező-és Jegyirodájában, Szol-
nok, Kossuth Lajos utca 17-23. Nyitva tartás: hétfőtől – péntekig 09.00-
17.00 óráig. Telefon: (56) 422-902. E-mail: jegyiroda@chello.hu, www.
szigligeti-szinhaz.hu  A színház a műsorváltoztatás jogát fenntartja!

Bérletszünetes előadások

www.panel-szolnok.hu
Már megjelenés előtt olvashatja és keresse a

 Facebook oldalunkat is

  MIKULÁSVÁRÓ
  2013. november 29-én 15-17 óra  
  között kézműves délután  
  a Hild Viktor Könyvtár  
  gyermekkönyvtárában.  
  A program ingyenes.


